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Kanizsa

Csaknem tízmilliárd forint
költségvetési fõösszeggel és
mintegy kétmilliárd forintos hi-
ánnyal számol kedden elfogadott
költségvetésében Nagykanizsa
közgyûlése.

A rendkívüli közgyûlés kereté-
ben elfogadott, az ellenzék által
kritizált elõterjesztésrõl Cseres-
nyés Péter polgármester (Fidesz-
KDNP) kifejtette: jelentõs mérték-
ben, a tavalyi felénél kevesebbre
csökkent a költségvetés, ami a kór-
ház és az oktatási intézmények ál-
lami tulajdonba vétele miatt ala-
kult így. A város azonban a koráb-
biaknál könnyebben tudta elkészí-
teni a tervezetét, amelyben nem
számol mûködési hiánnyal, de töb-

bet szán beruházásokra, így a bel-
város rekonstrukciójának folytatá-
sára, ingatlan- és intézmény-
felújításokra, utak és járdák építé-
sére.

Szita László könyvvizsgáló a
közgyûlésen kifejtette: a mintegy
kétmilliárd forintos hiányból 600
millió forintot a tavalyi pénzma-
radványok fedeznek, 1,4 milliárd
pedig fejlesztési célú hitelbõl és a
két évvel ezelõtti, hárommilliárdos
fejlesztési kötvénybõl lehívható
1,1 milliárd forintos összegbõl áll
össze. Hozzátette: az idei költség-
vetés a pénzmaradvánnyal és a hi-
tellel stabilan mûködõképes, s mi-
után a hitelek fejlesztéseket szol-
gálnak, ezért a hatályos jogsza-
bályok szerint nincs szükség a kor-

mány elõzetes hozzájárulására.
A nagykanizsai közgyûlés dön-

tött a helyi autóbusz-közlekedés
átalakításáról, amelyet az ellenzék
soraiban is a veszteség csökkenté-
se érdekében szükséges kompro-
misszumként értékeltek.

Az elfogadott javaslat szerint a
Zala Volán április elsejétõl hétköz-
naponként 64 járatot szüntet meg,
többet összevon, három autóbuszt
kivon a forgalomból, és hárommal
kevesebb buszvezetõt alkalmaz. A
járatok teljesítményének 8,3 szá-
zalékos csökkentésével párhuza-
mosan a város 81 millió forint ön-
kormányzati támogatást nyújt köz-
szolgáltatási díjként a Zala Volán
részére, a 40 millió forintos nor-
matív támogatás mellé.

Lezárult a „Korszerû óvoda az esélynövelés szolgálatáért” – a miklósfai óvoda infrastrukturális fejlesztése
címû projekt. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes rendezvényen a nemzeti színû szalag átvágásával
Cseresnyés Péter polgármester hivatalosan is átadta a megújult óvodát a gyerekeknek. (folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
A város önkormányzata közel

100 millió forint uniós támogatást
nyert a „Kis- és mikrotérségi okta-
tási hálózatok és központjaik fej-
lesztése” címû pályázati kiíráson.
A támogatási konstrukció célja a
közoktatási intézmények beruhá-
zásainak (infrastruktúra és eszköz-
fejlesztés) célirányos támogatása a
közoktatási reformfolyamatoknak
megfelelõen, a minõségi oktatás
megteremtéséhez szükséges felté-
telek biztosítása érdekében.

– A jövõ nemzedékének szóló
fejlesztés az egész óvodát érintet-
te, egyben hosszú idõre megoldot-
ta a városrészben az óvodás korú-
ak nevelését – hangsúlyozta a pol-
gármester. – A miklósfai óvoda
felújítás – amelyhez az önkor-
mányzat több mint tíz millió fo-
rinttal járult hozzá – egy hosszú
sor egyik állomása, hisz jó néhány
intézményünket újítottuk meg a
városban. A következõ lépésben
újabb óvodák kerülnek sorra a pá-
lyázati és anyagi lehetõségekhez
igazodva. 

A teljes körû rekonstrukción, il-
letve bõvítésen átesett intézmény
mûszaki tartalmát Tárnok Ferenc,
a polgármesteri hivatal városfej-
lesztési osztályának vezetõje mu-
tatta be a jelenlévõknek. Az elsõ
ütemben megtörtént a 400 négy-
zetméteres épület teljes felújítása,
az épületgépészeti rendszerek il-
letve a teljes villamoshálózat cse-
réje. A 2. ütemben egy 140 négy-
zetméteres tornaszoba épült a léte-
sítményhez kiszolgáló blokkok-
kal, öltõzõvel. A beruházás kereté-
ben 15 millió forintért udvari já-
tékszereket, sport- és játszóeszkö-
zöket vásároltak. Részben meg-
újult az óvoda udvara is, az eddigi
beton burkolatot korszerû térkõ
burkolat váltotta fel. 

Miklósfán 1962-ben kezdõdött
az óvodai nevelés. A jelenlegi
épület 1959-ben iskolának épült,
melyet 1992-ben kibõvítettek, s
alakítottak át óvodának. A város-
rész gyermekei mellett három éve
a szomszéd Liszó község óvodá-
sainak nevelését is felvállalta. Az
intézmény infrastrukturális fej-
lesztése 2012 tavaszán játszótéri
eszközök cseréjével kezdõdött el,
a megszépült épületet szeptem-
berben birtokba vehették a gyere-
kek.

B.E. 

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Merre visz az út? elneve-
zésû projektje, mely az ifjúsági
célú programok fejlesztését cé-
lozza, a feléhez érkezett. A prog-
ram elsõ évében szabadidõs ke-
retek között megvalósult tevé-
kenységeit – iskolai klubok, nyá-
ri táborok, önkéntesek felkészí-
tése – foglalták össze egy sajtótá-
jékoztató keretében. 

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK közel 50 millió forintot
nyert a projekt megvalósítására. A
tavaly indult program célja, a
TISZK keretein belül és a Nagyka-
nizsa oktatási intézményeiben ta-
nuló ifjúsági korosztály (jórészt ál-
talános- és középiskolásokat) tár-
sadalmi és gazdasági részvételé-
nek fejlesztése, továbbá a társadal-
mi erõforrások kibontásának elõ-
segítése, életpálya-tervezésük és –
vezetésük tudatosságának fejlesz-
tése. Ennek érdekében minõségi
információkat és alternatív progra-
mokat biztosítanak.

– A projekt nélkül nem tudtuk
volna a szükséges pénzügyi és hu-
mánerõforrással kapcsolatos hátte-
ret biztosítani. Fontos számunkra,
hogy ez a program létrejöhetett, en-
nek segítségével magas színvona-
lon tudtuk a feladatainkat ellátni –
kezdte a tájékoztatót Mérksz Andor.

Ezt követõen Némethné Göncz
Tünde projektmenedzser, az isko-

lai szabadidõ tevékenységeket, a
klubfoglalkozásokat, valamint a
nyári táborokat bonyolítók képvi-
selõi ismertették a feléhez érkezett
program eredményeit. Ahogy el-
mondták, a diákok és a szakembe-
rek egyaránt rengeteg tapasztalat-
tal, készséggel gazdagodtak az
egyes alkalmakon. 

Az ifjúsági információs ponttal
a város 9 általános és 4 középisko-
lájába, összesen közel tízezer tanu-
lóhoz jutottak el, ahol pályaalkal-
massági, személyiségfejlesztõ és
önismereti foglalkozásokat szer-
veztek, továbbá bemutatták a vá-
lasztható szakirányokat is. Ezen
túl az V. Városi Nyílt Nap is az ori-
entálódást segítette. 

Az ifjúsági információs és ta-
nácsadó irodában önismereti fog-
lalkozásokat tartottak az általános
iskola 7-8. osztályosainak, ezzel
elõsegítve a pályaválasztást, önma-
guk megismerését és a boldogulás-
hoz elengedhetetlen kompetenciák

fejlesztését. Mindezt játékos, inte-
raktív formában tették. Ezen kere-
teken belül megszervezték és lebo-
nyolították az iskolai tanmûhelyek
látogatását, így betekintést nyerhet-
tek a tanulók a szakmák világába.
Majd megszervezték a Te a ház –
találkozási hely és közösségi tér el-
nevezésû klubot, valamint az Alko-
tó Ifjúság Galéria és Kávéházban
bemutatkozási lehetõséget biztosí-
tanak a diákoknak. A hiányszakmá-
kat pedig a Szakmák Színháza cí-
mû elõadásból ismerhették meg a
szombathelyi Weöres Sándor Szín-
ház elõadásában. 

A 2012 májusában megkezdett
klubfoglalkozásokon közel hétszáz
diák vett részt, melyet havonta más-
más iskolában tartottak tematikus
program szerint, szakemberek irá-
nyításával. A Merre visz az út? elne-
vezésû program a társadalomba va-
ló beilleszkedést és a pályaválasz-
tást segítette. Az Együtt tovább klub
a családi kompetenciák fejlesztését
szolgálta. A 2012/2013-as tanév vé-
géig mintegy 60 foglalkozást szer-
veznek a város iskoláiban. 

A nyári táborokban (Merre visz
az út?, Élet-Stílus) összesen 64,
13-20 év közötti diák vett részt. A
foglalkozásokat szakképzett peda-
gógusok, elõadók irányították.
Többek között természetvédelmi
és irodalmi elõadásokat hallgathat-
tak, kézmûves, önismereti, sport,
egészségvédelmi, pályaválasztási
foglalkozásokon vehettek részt. A
másság elfogadásáról pedig egy
színházi elõadást tekinthettek meg.

Az önkéntesek felkészítése szep-
tember 11-tõl zajlik 40 diák részvé-
telével, ennek során a munkaerõ-
piaci, vállalkozói, tanácsadói, sze-
mélyes, kommunikációs és a kö-
zösségi készségeket fejlesztik. 

V.M.

AA MMeerrrree vviisszz aazz úútt?? 
eeggyy éévveess ttaappaasszzttaallaattaaii

Segítsen, hhogy mmi iis ssegíthessünk!
A Palini Egyházközösség gyûjtést szervez a rászorulók részére. 
Kérjük, ha módja van rá, adományozzon!
Az adományozás keretében megunt, de még használatra alkalmas ruhát,
cipõt, játékot, tartós élelmiszert gyûjtünk. Vannak embertársaink,
akiknek e kis segítség is sokat jelent. Adományaikat 2013. máricius 8-
án (péntek) 15 órától 17 óráig és március 9-én (szombat) 9 órától 12
óráig a Palini Templom közösségi termében adhatják le. 

Szervezõk
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Az ’56-os emlékmûnél került
sor A Kommunizmus Áldozatai-
nak Emléknapja alkalmából a
koszorúzásra.. Emlékmûvünkön
Márai Sándor sorai olvashatók.
A költõ írja ugyanebben a versé-
ben: „Mindig új élet lesz a vér-
bõl.” Igaz ez a katyñi mártírok-
ra is. A gyilkosok szándékával el-
lentétben az õ ártatlan áldozatuk
a nemzeti önrendelkezés és az
újjászületés záloga lett. 

Roman Kowalski lengyel nagykö-
vetet és a kíséretében lévõ Ma³-
gorzata Radwan-Vass másodtitkárt a
fellobogózott városházán Cseres-
nyés Péter polgármester fogadta.
Miután a diplomata névjegyével lát-
ta el a kanizsai középiskolások okle-
veleit, tartalmas eszmecserére is sor
került a vendég és vendéglátója kö-
zött. Az emlékmûnél az õ koszorúik
után az emlékezõk hosszú sora kö-
vetkezett. A megemlékezés a könyv-
tárban folytatódott a két nemzet
himnuszával, Konrad Sutarski két
versével, majd Cseresnyés Péter pol-
gármester köszöntõje következett:

„Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!

Ma már tudjuk, Katyñban az
oroszok szándéka az volt, hogy
megfosszák értelmiségi rétegétõl a
lengyel társadalmat. Mert rájöttek,
hogy a lengyel nemzetet – akár-
csak a magyart – nem lehet fegy-
verrel elpusztítani, nem lehet ki-
éheztetni, nem lehet annyira meg-
gyötörni, hogy elpusztuljon. De ha
elveszik a lelkét, szellemét, tuda-

tát, megfosztják történelmétõl,
nyelvétõl, akkor a nemzet néppé
silányodik. 

A lengyel nemzet története példa
lehet számunkra is. Lengyelország
123 évig nem is volt rajta Európa po-
litikai térképén, mégis ekkor erõsö-
dött meg lélekben a lengyel nemzet.
Miután az ország 1918-ban függet-
lenné vált – ahogy a kiállítás beveze-
tõ tablóján is olvashatjuk – olyan épí-
tés kezdõdött, amelyet nagy lelkese-
dés és önzetlenség jellemzett. Ennek
a munkának számtalan résztvevõje
1940-ben a katyñi halálgödörben vé-
gezte. A hivatásos katonák és tartalé-
kos tisztek bûne az volt, hogy akár-
csak 1920-ban, a lengyel-bolsevik
háborúban, meg akarták védeni sza-
bad és független hazájukat. Lengyel-
országra mi, magyarok azért is tekin-
tünk kiemelkedõ rokonszenvvel,
mert a bátorság, az áldozatkész haza-
szeretet, az egészséges nemzeti önér-
zet példáját mutatják. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A világ kezdi megszokni, hogy

immár a magyarok is kiállnak magu-
kért, és ennek eredményeként Ma-
gyarországot mindenkinek egyenlõ
félként kell kezelnie. Az elmúlt két
év világossá tette: a magyarok nem
fogadják el a kettõs mércét. A ma-
gyar példa azt mutatja: csak annak
van becsülete, aki akár konfliktusok
árán is kiáll az érdekeiért. Pedig ko-
rábban arra biztattak bennünket – itt-
hon is –, hogy merjünk kicsik lenni
és húzzuk meg magunkat, különben
pórul járunk. Az uniós költségvetési
megegyezés azonban egyértelmûen

bebizonyította: nem ez a helyes út,
hanem az, amit a magyar kormány
következetesen képvisel, több mint
két éve.” – mondta egyebek között
beszédében Cseresnyés Péter.

Ezt követõen a Lengyel Köztár-
saság rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete, Roman Kowalski
emelkedett szólásra:

Mélyen tisztelt Polgármester úr,
Kormánymegbízott úr, Hölgyeim
és Uraim!

– Köszönöm szépen ezt a gyönyö-
rû magyar verzióját a lengyel him-
nusznak, szégyellem magamat, de
nem ismerem – kezdte beszédét a
nagykövet, majd így folytatta: – Kö-
szönöm szépen a meghívást. Meg-
tiszteltetés számomra, hogy ma itt le-
hetek Nagykanizsán, ahogy megtisz-
telõ az is, hogy a város azzal a katyñi
tömeggyilkosságról szóló kiállítással
emlékezik meg a kommunizmus ál-
dozatairól a nekik szentelt emléknap
alkalmából, amelyet helyettesem
nyitott meg a múlt hónapban.

Katyñ nemcsak az emberi képze-
leten túlnövõ tömeggyilkosság. Ez a
bûntett példázatként állítja elénk az
egész kommunista diktatúra kegyet-
len mûködését: a megfélemlítést, az
erõszakot és a hazugságot, amelye-
ket a rezsim tudatosan használt, sõt
saját áldozatait és azok családjait is
az igazság tagadására kényszerítette
a túlélés zálogaként. 

Szörnyû kimondani, de tudjuk,
hogy Európa ezen tájékán Katyñ
minden nemzet életében megtör-
tént.  Mindannyian nagy tartalé-
kokkal rendelkezünk, amelyek
magukban rejtik a jó cselekedetek
lehetõségét, de a mérhetetlen go-
noszság magvát is magunkban
hordozzuk. Nem feledkezhetünk
meg errõl! Ahogy azt is észben
kell tartanunk, hogy mi az, ami
megóv bennünket a gonoszságtól,
ezek: a keserves igazság kimondá-
sa, a megbékélés, az emlékezés, a
fiatal nemzedékek megfelelõ okta-
tása és azok az értékek, amelyeken
ez az oktatás alapszik – többek kö-
zött a kollektív emlékezetet is for-
máló, megtartó családi kötelék.

Végezetül szeretnék még néhány
szót szólni az oktatás szerepérõl.
Biztató jel, hogy egyre több fiatal

érdeklõdik történelmünk iránt, hi-
szen õk viszik tovább a kollektív
emlékezetet. Nagyon örülök, hogy
legalább szimbolikus formában
megköszönhetjük ezt az érdeklõdést
a vetélkedõ résztvevõinek, akiknek
nagy szeretettel szeretném átadni
díjainkat, a lengyel történelemmel
foglalkozó könyveket. A legjobban
szereplõ iskolának egy egész
könyvcsomagot állítottunk össze.
Polgármester úrnak pedig szeret-
ném odaajándékozni az Emlékezés
címû kétkötetes albumot, amely a
II. világháború idején Magyarorszá-
gon menedékre talált lengyel mene-
kültek sorsát mutatja be, ezen ke-
resztül pedig a lengyel és a magyar
nemzetet összekötõ kivételes barát-
ságra is bizonyítékkal szolgál. Arra
emlékeztet bennünket, hogy minden
körülmények között képesek va-
gyunk megõrizni emberségünket és
megtartani a barátságot. Mi, lengye-
lek a mai napig emlékszünk erre a
kivételes körülmények között meg-
nyilvánult barátságra.– zárta szavait
Roman Kowalski.

– A Nagykanizsai Polgári Egye-
sület 2002 óta emlékezik meg a
kommunizmus áldozatairól. Ami-
kor öt évvel ezelõtt úgy döntöt-
tünk, hogy a kiállításhoz kapcso-
lódó középiskolás vetélkedõvel
bevonjuk a ’90 után született fiata-
lokat is, tulajdonképpen az Írás õsi
parancsának engedelmeskedtünk:
„Beszéld el fiaidnak!” Immár har-
madik alkalommal pedig ez már
nem csak holmi civil kezdemé-
nyezés, hanem Nagykanizsa váro-
sa által felvállalt ügy. – szólt az
eredményhirdetés bevezetõjében
Kóré Péter, az NPE elõzõ elnöke,
majd az oklevelek átvételére szólí-
totta a Piarista Iskola mindkét csa-
patát, a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-
um csapatát és a Batthyány Gim-
názium Pécsi és Horváth tanár
urak által felkészített csapatait. A
harmadik helyezést a Tüske Ágnes
tanárnõ által felkészített
batthyánysok értek el: Hetési Bi-
anka, Huszár Nóra, Kanász Kitti,
Kovács Dorottya és Lutor Katalin.
A második és az elsõ helyezettek
egyaránt Farkas Tünde tanárnõ
cserhátis diákjai: Budai Dávid,
Marton Róbert, Németh Csaba,
Németh Marcell és Orbán Veroni-
ka, illetve Baráth Dániel, Battyán
Dániel, Kiss Máté, Parély Ákos és
Pál Marcell lettek.

Kanizsa

KKoowwaallsskkii:: 

CCssaakk aa kkoolllleekkttíívv eemmlléékkeezzeetteett iiss ffoorrmmáállóó,, 
mmeeggttaarrttóó ccssaallááddii kköötteelléékk óóvvhhaatt 
mmeegg bbeennnnüünnkkeett aa ggoonnoosszzssáággttóóll 
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Az Idõsügyi Tanács ülést hí-
vott össze, melyre valamennyi
nagykanizsai idõsügyi szervezet
és klub vezetõjét, képviselõjét
várták. A napirendi pontok közt
szerepeltek a közeljövõben meg-
valósuló rendezvények, a közös-
ségfejlesztés, a 2013. évi költség-
vetés és a generációk együttmû-
ködése is.

Cseresnyés Péter polgármester
elöljáróban elmondta, azt tûzték ki
célul, hogy minél több idõs ember-
hez eljussanak, mert csak ebben az
esetben tudnak nekik segítõ kezet
nyújtani. Ennek érdekében különfé-
le fórumokat (iskolák, média, idõs-
ügyi és civil szervezetek, egyház)
vesznek majd igénybe a minél na-
gyobb lefedettség érdekében, de a
lakosság segítségét is kérik, jelent-
sék be, ha rászoruló lakosról tudnak.
Így az idõseket támogatnák, de re-
mélik, egy oda-vissza mûködõ kap-
csolat alakulhat ki és a 60 év feletti
személyek rendkívüli tanóra kereté-
ben átadhatják tapasztalataikat,
szakmai tudásukat a fiataloknak.

– A 2013. évi költségvetés szer-
vezése kisebb fejtörést okozott,
mint az elmúlt években. Nagyobb
mozgásteret is enged és mûködési
hiányt sem kellett terveznünk – fog-
lalta össze Cseresnyés Péter. Hozzá-
tette, a fejlesztésekhez közel egy
milliárd forint hitelt kell majd fel-
venniük, melynek nagy része a pá-
lyázati önrészek miatt szükséges,
így ha nem nyernek, kevesebbet
igényelnek. Gondolkodnak alterna-
tív energiaforrás felhasználásán, sé-
takert megvalósításán, a belváros
rekonstrukció folytatásán, a ligetvá-
rosi lakások felújításán, valamint
egy köztér létesítésén. Intézmények
helyrehozását és egy szabadtéri
konditerem kiépítését is szeretnék
megvalósítani. Beépítették a költ-
ségvetésbe a 70 millió forintot
igénylõ út és járda felújítást, mely-
nek helye még nem behatárolt.

Az idei évre nem terveztek mû-
ködési hiányt, minden intézmény
funkcióinak ellátására rendelkez-
nek elegendõ forrással. – A lehetõ-
ségekhez képest jól gazdálkodtunk
és az elmúlt évben Nagykanizsa
egymilliárd forint támogatást ka-
pott – mondta a polgármester.
Könnyebbséget hozott a hitelkon-
szolidáció, a kórház állami kézbe
vétele és az oktatással kapcsolatos
fenntartási költségek átvállalása. 

Természetesen a klubok támoga-
tására is különítettek el pénzt a költ-
ségvetésben, mely segítségével a
mûködésüket és a közösségalakítás
szempontjából jelentõs programjai-
kat támogatják. Hiszen ezek a ren-
dezvények színesítik a város életét
és közösségi létet biztosítanak az
idõseknek, így nem egyedül kell él-
niük a mindennapjaikat.

Balogh István, az Informatikai
Munkacsoport társelnöke a napok-
ban befejezõdött alapfokú számí-
tógépes tanfolyam fontosságát
emelte ki, melynek köszönhetõen
a résztvevõ 25 fõ már képes az
interneten keresni és a Wordben
szöveget szerkeszteni. Mivel igény
mutatkozott egy újabb kurzusra,
ezért minden érdeklõdõt sok szere-
tettel vár csütörtökön 16 órától a
Batthyány gimnáziumban. 

Városunk Idõsügyi Tanácsa és
a helyi oktatási-nevelési intéz-
mények együttmûködésében
még tavaly létrejött Infor-
matikai-Közéleti Munkacsoport
szerdai ülésén több napirendi
pontról tárgyaltak a tagok. Töb-
bek között az idõsek számára
létrehozandó honlap tartalmá-
ról, valamint az ehhez szükséges
tárgyi, informatikai eszközök
meglétérõl. 

A munkacsoport célja, mint az
ülésen elhangzott, hogy a
seniorok informatikai képzését
pótolják. Ennek megfelelõen
mintegy 27 idõskorú ingyenes
tanfolyamon vett részt a Halis
István Városi Könyvtárban, kö-
zülük 25-en sikeresen teljesítet-
ték a „próbát”. Ám ahhoz, hogy
a világháló aktív felhasználói le-
hessenek, elengedhetetlen a
megfelelõ eszköz-háttér, külö-
nösen azokban a közintézmé-
nyekben, ahol nyugdíjas klubok
mûködnek – ismertette a napi-
rendi pont tartalmát Balogh Ist-
ván, az Informatikai-Közéleti
Munkacsoport társelnöke. Ezért
felmérést készítettek a mintegy
26 klub, egyesület tárgyi ellá-
tottságáról: a berendezéstõl a
számítógépeken keresztül, az
internethálózat meglétéig. A lel-
tár során kiderült, hogy 12 olyan
klub van, amelynek még megfe-

lelõ helyisége sincs, ezért a ta-
gok megfogalmazták javaslatu-
kat, miszerint a Medgyaszay
Ház emeletén kell kialakítani
egy, számítógéppel és netkapc-
solattal rendelkezõ helyet. Ami
megfelelõ lesz – többek között
arra is – hogy az idõsek aktívan
használhassák a számukra létre-
hozandó, tájékoztató jellegû
honlapot, mely elsõsorban arra
hivatott, hogy bevonják õket az
információs vérkeringésbe, tájé-
kozódhassanak akár a helyi
egészségügyben,valamint a ren-
dezvények, események idõpont-
járól. Ahogy arról is, milyen
idõsekkel foglalkozó társklu-
bok, egyéb szervezetek vannak
városunkban, ezért ezen csopor-
tok bemutatkozó anyagai szin-
tén részét képezik a 60+.hu
weboldalnak – mondta dr. Sza-
bados Gyula. Az önkormányzati
tanácsadó, idõsügyi referens ar-
ról is beszélt, hogy az idõsek in-
formációhoz való jutását köny-
vek útján is biztosítani kívánják.
Oly módon, hogy a „Könyvtár
házhoz megy.” Ebben segítséget
nyújtanak majd azok a középis-
kolás fiatalok, akiknek – a nem-
zeti köznevelésrõl szóló törvény
értelmében – önkéntes közössé-
gi szolgálatot kell teljesíteniük.
Márpedig Nagykanizsán mint-
egy 504 diákra vár majd, akár
szociális vonalon is teljesíthetõ,
ilyen jellegû tevékenység. Ezért
a Közösségfejlesztési-Tehetség-
gondozási Munkacsoport tagjai
tárgyaltak az e tematikára kiala-
kított ütemtervrõl is. 

Városunk Idõsügyi Tanácsá-
nak Közösségfelesztési-Tehetség-
gondozási Munkacsoportjának
ülésén a minap különbözõ napi-
rendi pontokat vitattak meg.

Meghatározták a munkacsoport rö-
vid- és középtávú feladattervét, elfo-
gadták a közösségi szolgálatról szóló
ütemtervet, majd megvitatták a májusi
Generációs Forgatag programtervét.

Boa Sándor (képünkön) elnök a fel-
adatterv meghatározásánál elmondta, a
2011-ben elfogadott nemzeti közneve-
lésrõl szóló törvény egyik újdonsága,

hogy a 2016. után érettségit tevõknek,
hogy a bizonyítványukat kézhez kap-
hassák, ötven óra közösségi szolgálatot
kell teljesíteniük. A statisztikai adatok
szerint városunkban ez az említett év-
ben több mint ötszáz diákra vonatkozik
majd.

Ennek kapcsán szeretnék a segítsé-
get kérni, hogy Nagykanizsa minden
polgárához eljusson az információ,
szóljanak, ha olyan emberrõl tudnak,
aki magányos, társaságra vágyik, se-
gítségre szorul, vagy nincs megoldva
az ellátása. Szeretnék elérni, hogy ne
maradjon senki gondozás nélkül. Öt
fórumon keresztül tervezik az infor-
mációt eljuttatni, így a média, a civil
szervezetek, az iskolák, az idõsügyi
szervezet és az egyház segítségével.
Egy úgynevezett zöld e-mailt is létre-
hoztak (idosugy@nagykanizsa.hu),
ahova a javaslatokat várják. Ennek se-
gítségével tehát a rászoruló idõseken
segítenének, de szeretnék, ha egy oda-
vissza mûködõ kapcsolat alakulna ki.
Így tervezik egy szívességi adatbázis
kiépítését is, amelyben azon 60 év fe-
letti személyek neve szerepelne, akik
tapasztalatukkal, szakmai tudásukkal
támogatnák a fiatalokat, akár egy
rendkívüli tanóra keretében is. 

A májusi Generációs Forgatag
részleteit Büki Pálné mutatta be, el-
mondta a rendezvény célja, hogy a
város hagyományos eseményeit –
Idõsek majálisa, Generációk Napja,
Kanizsaiak Kanizsáról – felelevenít-
sék, egy programba szervezzék. A
program május 16-án (elõnap: 15-én
teke verseny) lesz az Eötvös-téren,
illetve a tekecsarnokban. Generációs
ügyességi versenyt, kulturális bemu-
tatót, generációk utcáját, idõsek
sakk- és tekeversenyét, valamint
idõsek bálját tervezik. A rendez-
vényre összesen 570 ezer forintot
fordítanának.

Sz.Zs. - V.M.

AAzz iiddõõsseekkeett éérriinnttõõ kkéérrddéésseekkrrõõll

IInnffoorrmmáácciióótt,, 
sseeggííttssééggeett!!

KKöözzöössssééggffeelleesszzttééssii-
TTeehheettssééggggoonnddoozzáássii
MMuunnkkaaccssooppoorrtt
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Az én hobbim sorozat kere-
tében tárták az érdeklõdõk elé
Ács Julianna babagyûjtemé-
nyét a Hevesi Sándor Mû-
velõdési Központ földszinti
elõcsarnokában, ahol már tíz
éve tekinthetõek meg a külön-
féle gyûjtemények. A kiállítás
március 6-ig látogatható.

A tárlatot Karosi Lászlóné, a
Napfény Rákbetegek Egyesüle-
tének elnöke mutatta be és nyi-
totta meg. Ahogy elmondta, Ács
Julianna már kislánykorában na-
gyon szeretett babázni, de azok
nem maradtak meg. A gyûjte-
mény elsõ babáját Belgiumból
kapta, egy csoki kísértében,
majd barátnõje ajándékozott ne-
ki egy másikat is, hogy ne ma-
radjon társ nélkül. Ezt követõen
születésnap, névnap nem múlha-
tott el babaajándék nélkül, de a
bolhapiac is a kedvenc beszerzé-
si helyei közé tartozik.

– Szerencséje, hogy férje is tá-
mogatja hobbijában, nem bánja,
hogy szinte az egész lakást birtok-
ba vette a százkét baba. A gyûjte-
ményben megtalálható kislánya
kedvence is – mondta Karosi
Lászlóné.

A megnyitón a Kõrösi Csoma
Sándor – Péterfy Sándor Általános
Iskola Péterfy Tagintézményének
negyedik osztályos tanulói mû-
ködtek közre. 

V.M. 

KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 5
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2013. február 28.

ÁCS JULIANNA
BABAGYÛJTEMÉNYÉNEK 
BEMUTATÁSA
Megtekinthetõ: március 10-ig
Március 4. 15 óra
"REFLUX, NYELÕCSÕ 
BETEGSÉGRÕL ÁLTALÁBAN"
Dr. Horváth Judit belgyógyász 
adjunktus elõadása. Szervezõ: 
Szívbetegekért Egyesület és a 
Kanizsai Kulturális Központ
Március 4-8.
"NYITÁS A VILÁGRA"
országos képzõmûvészeti kiállítás 
Szervezõ: A Hajléktalanok és 
Hátrányos Helyzetûek Zala Megyei
Egyesülete. A belépés díjtalan
Március 5. 14 óra
"Ifjú tehetségek" sorozat keretében
TAKÁCS ALEXANDRA ÉS
POSZOVECZ LÁSZLÓ A
BATTHYÁNY LAJOS 
GIMNÁZIUM TANULÓINAK
KÉPZÕMÛVÉSZETI  
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Stamler Lajos 
mûvésztanár.
Megtekinthetõ: március 29-ig.
Március 6. 19 óra
Filharmónia bérlet
BUDAPEST RAGTIME BAND
KONCERTJE
Mûvészeti vezetõ: Gayer Ferenc
A mûsorban tradicionális jazz-stan-
dardek, népszerû feldolgozások han-
goznak el. Belépõdíj: 2 600 Ft.
A Filharmónia Budapest és Felsõ-Du-
nántúl Nonprofit Kft. szervezésében.
Március 7. 19 óra
"NE BESZÉLJÜNK EGYSZER-
RE!" - Az Illetékes visszatér.
Koltai Róbert Jászai Mari díjas, Érde-
mes Mûvész zenés retro-kabaréja.
Belépõdíj: I. hely 1500 Ft, II. hely
1200 Ft.

Március 1. 17 óra
AZ EGRY JÓZSEF
ALAPÍTVÁNYHOZ TARTOZÓ
MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 13-ig.
A belépés díjtalan.
Március 4. 17 óra
KÉZMÛVES ALKOTÁSOK 
KIÁLLÍTÁSA (hímzések, fafaragások)
Megtekinthetõ: március 13-ig
A belépés díjtalan.
Március 8. 19 óra
JUBILEUMI FESZÜLTSÉG 
KONCERT
Vendég: Lost Garden. Belépõdíj: 300
Ft. Büfészolgáltatás.

Február 28.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS 
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: június 30-ig

Március 1.
INDIA ÖRÖKSÉGE - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsé-
bet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: május 31-ig.

SSAAJJTTÓÓKKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomásul veszi

minden parlamenti párt nagykanizsai szereplését, és követi a demokrá-
cia szabályait. Így akár az MSZP, akár a Jobbik bármely országgyûlési
képviselõje termet szeretne bérelni vagy fórumot akar tartani a város-
ban, azt nem kívánja megakadályozni. Ez demokratikus köte-
lességünk, hiszen így õrizzük a 23 éve kivívott szabadságjogainkat. 

Fodor Csaba, az MSZP megyei elnökének korábbi közleményére
reakcióként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
leszögezi: nem akar egy politikai vitában harmadik félként részt venni.

Nagykanizsa, 2013. február 26.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

LLaakkoossssáággii ffóórruumm

Sajni József önkormányzati képviselõ 2013. március 7-én 18.30 óra-
kor lakossági fórumot tart Miklósfán a Mindenki Házában. Meghívott
vendég: Cseresnyés Péter polgármester, valamint a településrészen
érintett szervezetek vezetõi. Téma: az elmúlt idõszak értékelése, és a
következõ év lehetõségei.

VViittrriinnbbeenn aa
((kkiiss))bbaabbáákk
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Megváltozott Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Idõs-
ügyi Tanácsa fogadóóráinak helyszíne. 2013. február 28-án, és azt követõen
minden hónap utolsó csütörtökén, 10-12 óráig a polgármesteri hivatal alagso-
rában várják a nyugdíjas ügyfeleket. Február 28-án az Erzsébet-program kere-
tében meghirdetett Erzsébet Üdülési Kártya segítségével igénybe vehetõ üdü-
lési pályázat beadásában is segítséget nyújtanak.

Azok a nagykanizsai nyugdíjasok, akinek az Erzsébet-program pályázat
elektronikus beadása gondot okoz, de szeretnének benne részt venni és 5000
forint önerõ befizetésével eltölteni valamelyik szállodában 5 napot teljes ellá-
tással – keressék fel a csütörtöki fogadóórán a polgármesteri hivatal alagsorá-
ban Boa Sándort és dr. Szabados Gyula idõsügyi referenst, akik minden felvi-
lágosítást megadnak, valamint a pályázathoz csatolandó dokumentumokat
beszkennelik, a pályázatot pedig elektronikusan elküldik. A pályázat beadásá-
hoz szükség van a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a NYUFIG) 2013. évi havi
nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolására és az adóazonosító jelre,
ezeket dokumentumokat a fogadóórára el kell vinni, ott digitalizálják.

IIddõõssüüggyyii ffooggaaddóóóórraa - iiddõõppoonnttvváállttoozzááss

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2013/2014-es nevelési évre vonatkozó
óvodai jelentkezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata óvodái-
ban 2013. március  5-6-án történik. Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várják az
intézmények a leendõ óvodások jelentkezését. A jelentkezés helye a kötelezõ
felvételt biztosító vagy a szülõ által választott óvoda.

A felvételrõl a férõhelyek ismeretében az intézmények vezetõi döntenek,
melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesítik.

Az óvodába kötelezõ beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a
2013. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben,
amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2013. szep-
tember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2013. augusz-
tus 31-ig betöltik, vagy akik a 2013/2014. nevelési év során lesznek 3 évesek.

A 2011. évi köznevelésrõl szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetõvé
teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a harmadik életévüket a felvé-
telétõl számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és an-
nál idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazol-
vány vagy lakcímkártya, nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt
tartózkodást igazoló okmányok.

ÓÓvvooddaaii jjeelleennttkkeezzéésseekk - 22001133//22001144..

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2013. március 7-tõl 2013. március 12-ig
Murakeresztúr – Õrtilos állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt
módosul a 30-as sz. Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa, a 41. sz. Dombóvár-
Gyékényes – (Nagykanizsa) és a  60.sz. (Nagykanizsa) –  Gyékényes – Pécs vona-
lon a  hirdetményben feltüntetett vonatok menetrendje.
A 30-as sz. Budapest-Székesfehérvár – Nagykanizsa vonalon Nagykanizsa –
Gyékényes, a 41. sz. Dombóvár – Gyékényes – (Nagykanizsa) vonalon Gyékényes
– Nagykanizsa, a 60-as. sz. (Nagykanizsa) – Gyékényes – Pécs vonalon Gyékényes
– Nagykanizsa között vonatpótló autóbuszok közlekednek, amelyek a menetrendben
sötétített alappal történtek megjelölésre.
A Gyékényes – Nagykanizsa állomások között közlekedõ vonatpótló autóbuszok
Murakeresztúr,Belezna és Õrtilos községeket nem érintik, az utasokat:
- Murakeresztúr vá. – Nagykanizsa vá. (M járat)
- Belezna Petõfi tér 5. VOLÁN mh. – Surd beleznai elágazás VOLÁN mh. (B járat)
viszonylatokban közlekedõ ingázó kisbuszokkal szállítják el.

IIddeeiigglleenneess vvaassúúttii jjáárraatt vváállttoozzáássookk

Önkéntes ssegítõket kkeresnek
Önkéntes segítõket várunk, akik szabadidejükbõl heti 2-3 órát

kórházban fekvõ betegek segítésére áldoznának.
A jelentkezõket információs estére hívjuk, 2013.03.06-án 17-órakor,

ahol megismerkedhetnek az Önkéntes Segítõ Szolgálat mûködésével
és a vállalható feladatokkal.

Helyszín: Kanizsai Dorottya Kórház (Nagykanizsa Szekeres u. 2-8.,
Önkéntes Koordinátori Iroda, 8-as épület I. emelet). Jelentkezni tele-
fonon lehet a 0693-502-000/ 2962, 0630-343-2915, 0630-419-4254
telefonszámokon.

Filákné G. Erzsébet és Csarankóné Gy. Judit koordinátorok
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2013. február 28.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy a 2013/2014. nevelési évre vo-
natkozó bölcsõdei beiratkozások idõpontja 2013. március 5-6-án 8-17 óra
között lesz az Egyesített Bölcsõde Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.

A jelentkezési lapok a bölcsõde honlapjáról letölthetõk: http://egyesitett-
bolcsode.mindenkilapja.hu.

Az intézmény az érdeklõdõk részére 2013. március 2. napján (szombaton) 9-
12 óra között "Bölcsõdenyitogató" keretében lehetõséget biztosít valamennyi
tagbölcsõde (Belvárosi Bóbita Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Mese-
ház Bölcsõde - Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsõde - Nagykanizsa,
Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Rózsa u. 7/a.) megtekintésére. 

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános verseny-

tárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.,helye, nettó kikiáltási ár (Ft), versenytárgyalások idõpontjai
10795, Cserfõ hegyi zártkert, 225.000 Ft, 2013. március 6., 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. 2. iroda,

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 20/849-2330.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken

kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕK-
NEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - CCsseerrffõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgya-
láson értékesíti az alábbi Ipari Parki ingatlanát:

4378/32 hrsz, 3015 m2, 10.250.000 Ft + áfa.  Idõpont: 2013. március 7-én
13.00 óra. Eredménytelen versenytárgyalás  esetén: minden második csütörtö-
kön, a fenti idõpontban. A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa, Garay u.
21. (Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. irodaháza, I. emeleti tárgyaló.). A
versenytárgyalási felhívás teljes szövege, értékesítés fõbb elvei és feltételei: a
www.nkvg.hu vagy a www.nagykanizsa.hu honlapon megtalálhatók.

A további részletekrõl érdeklõdni lehet: személyesen a Nagykanizsa Vagyongaz-
dálkodási és Szolgáltató Zrt. Garay utca 21. szám alatti irodaházában (Ipari Park), te-
lefonon a 93/311-241. vagy 93/314-078. telefonszámon, a 116-os melléken.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss - IIppaarrii PPaarrkk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800
Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munka-
körének teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munka-
kör mellett történõ betöltésére. A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkor-
mányzat kizárólagos  tulajdonában lévõ Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egysze-
mélyes Kft. Nagykanizsa, Csengery u. 49. ügyvezetõi tisztségének betöltésé-
re. A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon
a Felhívások menüpontban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk

Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013. március 6-án
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a  Polgármesteri Hivatal I. emeleti tár-
gyalójában.

PPoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórraa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata állást hirdet a Zrínyi
Miklós - Bolyai János Általános Iskola Székhelyintézmény (8800 Nagyka-
nizsa, Zrínyi u. 33.) feladat-ellátási helyre az alábbi munkakörök betölté-
sére:

Határozatlan idejû közalkalmazotti foglalkoztatással: 
- takarító teljes állásban 2 fõ
- takarító félállásban 1 fõ
Érdeklõdni személyesen a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I.
emelet 12.), valamint a +3620/849-2333 telefonszámon lehet.

Jelentkezés módja, helye: személyesen vagy postai úton a Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) Bagarus Ágnes osztályvezetõnél
önéletrajz benyújtásával.

Jelentkezési határidõ: 2013. március 8.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaattookk - ZZrríínnyyii - BBoollyyaaii

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bér-
lakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem ren-
delkezõ pályázók részére:

Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Ady u. 11. III. em. 30.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 7/D. II. em. 2.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/A/2.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/C/6.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/1.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
7. Nagykanizsa, Deák F. tér 6. fsz. 2.
8. Nagykanizsa, Erzsébet tér 10. fsz. 8.
9. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
10. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. I. em. 1.
11. Nagykanizsa, Múzeum tér 2. III. em. 13.
12. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 3.
13. Nagykanizsa, Nagyrác u. 2/A. fsz. 10.
14. Nagykanizsa, Rozgonyi u. 2. III. em. 16.
15. Nagykanizsa, Rózsa u. 22/D. III. em. 10.
16. Nagykanizsa, Városkapu krt. 4/c. IV. em. 13.
17. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.

II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
Pályázatok benyújtásának határideje:  2013. március 11. (hétfõ)

KKiiaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batt-
hyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 30/2040865,
balogh.laszlo61@chello.hu.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakképzõ
Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Ki-
nizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyá-
ri utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. szerdáján 16
órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. március 4-én 17 órá-
tól a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. március 4-én (hétfõn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában,
18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában (sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu).
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap 1. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. március 4-én 17 órá-
tól Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai isko-
la ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

8.qxd  2013.02.27.  12:42  Page 7



2013. február 28.8 KKaanniizzssaa –– IIrrooddaallmmii tteekkeerrggéésseekk

Prof. Dr. Gerlinger Imre fül-
orr-gégész orvosprofesszor, a Pé-
csi Orvostudományi Egyetem
Általános Orvostudományi Ka-
ra Fül-orr-gégészeti és Fej-,
nyaksebészeti Klinikájának
igazgatója tartott rendhagyó iro-
dalom és orvostudományi órát a
Batthyány Lajos Gimnázium-
ban.

Az oktatási intézmény egykori
tanítványától érdekes és szemléle-
tes elõadást hallgathattak a tanulók
Kosztolányi és Babits betegsége
kapcsán az orvostudomány és az
irodalomtörténet határterületérõl,
mely egyben jó pályaorientációs
alkalmat jelentett az elõadáson
megjelent négy osztály diákjai szá-
mára. Köszöntõjében Balogh
László igazgató a batthyánys
„öregdiákról” azt is elárulta, iro-
dalmi színpados volt, sõt õ szerez-
te a Dorottya címû elõadásuk ze-
néjét is, melyért külön díjban ré-
szesült az iskola. 

Dr. Gerlinger Imre 1981-ben
végzett a Pécsi Orvostudományi
Egyetemen. Angliai vendég fõor-
vosi évei során 2001 és 2003 kö-
zött kezdte el gyûjteni híres sze-
mélyek fül-orr-gégészeti kórtörté-
neteit. Orvostörténeti búvárkodá-
sait számos publikációjában osz-
totta meg a szakmai közvélemény-
nyel. Fül-orr-gégészeti históriák
címmel 2012-ben könyve jelent
meg lányával, Lillával közösen. A
könyv 17 híres ember legtöbbször
halálhoz vezetõ betegségét írja le.
Izgalmas feladatra vállalkozott. Az
elmúlt fél évezred uralkodói, poli-
tikusai, mûvészei, költõi és tudósai

közül azoknak az életútját elemez-
te, akiknek fül-orr-gégészeti be-
tegség okozta a halálát. A történe-
teiben azt is elemezte, hogy a tör-
ténelmi személyiségek miként vá-
lasztottak a kor elismert gyógyítói
közül. 

– Nagy örömmel jött – jegyezte
meg mindjárt az elején a profesz-
szor, mert szerette, és most is sze-
reti egykori iskoláját. Elmesélte
hallgatóságának, sokáig emlékeze-
tes marad számára a három évvel
ezelõtti, 35 éves érettségi találko-
zójuk. Futballmérkõzést vívtak
Balogh László igazgató úr osztá-
lyával, és õ egy olyan szerencsét-
len esést produkált, hogy mentõ
vitte el a kórházba. Amikor egy
volt tanítvány meglátta véresen ki-
terítve az asztalon, és kezdte ösz-
szevarrni a fejét, azt mondta neki:
„Jaj, professzor úr, pont olyan ala-
kú a seb a feje tetején, mint egy
Mercédesz jel, és az ilyen le is szo-
kott néha rohanni.” – El lehet kép-
zelni, milyen állapotban voltam –
magyarázta humorosan. – De
mindegy, nem rohant le. Azonban
ez a meccs jelentette a futball pá-
lyafutásom végét. Azóta csak a te-
niszsport maradt meg. 

Bár a diákok szívesen tovább
hallgatták volna a történetek sorát
az elsõ szerelemtõl kezdve a foci-
meccsek izgalmáig, de erre ezúttal
nem adódott lehetõség, mert a
szakma és a költészet kapcsolatát
45 percbe kellett belesûrítenie. S
mielõtt rátért elõadására, szeretet-
tel köszöntötte az elsõ sorban he-
lyet foglaló egykori igazgatóját,
Szebenyi Máriát, aki mint mondta
a professzor, nagyon szigorú volt,

de nagyon-nagyon szerették, mert
amikor haragudott rájuk, akkor is
lehetett a szeme mögött érezni a
szeretetet. 

– Az emberi lélek természetes
tulajdonsága, hogy kíváncsi és
mindent tudni szeretne a kiemelke-
dõ személyiségekrõl. A betegség
mindig gyengíti a nagy egyénisé-
gek személyiségjegyeit, ezért ma-
radt olyan sok rejtély a hírességek
kórfolyamatai és halála körül. A
modern kori orvoslás temérdek
összefüggést tárt fel a panaszok,
tünetek és a diagnózisok között.
Ezért is izgalmas, ha történelmi
személyiségek elmúlásának ese-

ménysorát újravizsgáljuk, és isme-
retlen összefüggéseket keresünk.

Kosztolányit mindenki ismeri,
de a betegségérõl, és azt, hogyan
befolyásolta a költészetét, már ke-
veset tudunk. Kosztolányi Dezsõ
a Nyugat elsõ nemzedékének volt
a tagja, többek között Babits Mi-
hály, Balázs Béla, Szép Ernõ, Mó-
ricz Zsigmond, Juhász Gyula, Tóth
Árpád, Gellért Oszkár és Csáth
Géza mellett. Egyike a legderû-
sebb magyar költõknek. Szabad-
kán született, ahol édesapja (Kosz-
tolányi Árpád) fizika-kémia sza-
kos tanár, gimnáziumigazgató
volt. Apai nagyapja bankpénztá-
ros, 1848/49-es honvédszázados,
Bem seregében szolgált, szemé-
lyesen ismerte Kossuth Lajost, be-
szélgetett Petõfivel, s õ tanította
meg unokáját írni, olvasni és ango-
lul is. Édesanyja, a francia szárma-
zású Brenner Eulália révén unoka-
testvére volt Brenner József, írói
nevén Csáth Géza, a tragikus sorsú
zseniális zenekritikus, orvos és no-
vellaíró.

Kosztolányi fiatal kora óta hipo-
chonder volt, rettegett a betegsé-
gektõl, különösen a fertõzésektõl
és a könnyû kalandok következ-
ményeitõl félt. Ismerjük el, hogy a
jóképû, atletikus alkatú fiatalem-
bernek erre meg is volt minden
alapja. Akkor is bújta az orvosi le-

xikonokat, amikor nem volt beteg,
kérdéseivel és kétségeivel gyötörte
ideggyógyász unokaöccsét vala-
mint testvérét a szintén orvos Ár-
pádot is.

Kosztolányi nagykanállal hab-
zsolta az életet, két végén égette a
gyertyát, kivételes tehetségével
rablógazdálkodást folytatott. Élet-
eleme volt a vers, a novella, a mû-
fordítás, a nyelvmûvelés, irodal-
munk képviselete külföldön (PEN
Club), miképpen a társadalmi és
társasági élet is, melynek népszerû
szereplõje volt. Életvitele megkí-
vánta a vélt vagy valós serkentõ-
ket, számolatlanul szívta a cigaret-
tákat, vedelte a feketekávét és ko-
rán megkóstolta a kokain mámorát
is. Súlyos szénanáthája miatt az
anyai ágon patikus rokonsága
rendszeresen ellátta kokainnal,
melyet ecsetelõként használt. Fele-
ségének tûnt fel – bár szeszes italt
nem fogyasztott –, hogy mindig
olyan volt, mint aki kissé mámo-
ros. Késõbb talált rá a kis üvegcsé-
re, melyben az ajzószert rejtegette.

Betegsége 1933 nyarán, nem
sokkal az „Esti Kornél” címû köte-
te megjelenését követõen jelentke-
zett. Baloldalon, alul a fogínyén,
két hiányzó foga helyén egy szil-
vamagnyi, érzékeny bíborvörös
folt keletkezett. „Rákom van!” –
közölte feleségével, aki nem elõ-
ször hallotta ezt hipochonder férjé-
tõl. Fogorvosa kamillateás öblöge-
tést és meleg borogatást javasolt.
A nyár folyamán még számos fog-
orvost felkeresett, õk is helyben-
hagyták a kamillás borogatást és
valóban, mintha kissé halványo-
dott volna az elváltozás. Idõköz-
ben sorra jelentek meg kitûnõ ver-
sei a Pesti Naplóban (Kereplõ,
Ének a semmirõl).

Kosztolányi szenvedéseibõl kitû-
nik, hogy még halálában is Babits
Mihálynak volt méltó társa. Olyan
vibráló költõi tünemény volt, aki-
nek életmûve nélkül szegényebb
lenne irodalmunk. Halála után Ba-
bits az alábbi sorokat vetette papír-
ra: „Kevés író foglalkozik annyit
betegekkel és orvosokkal, mint Õ.
S mikor maga került szemtõl szem-
be a Rémmel, megdöbbenve néztük
rettenetes és hosszú küzdelmét, me-
lyet szinte mindannyiunk nevében
vívott meg. Utolsó versei, melyek-
nél õszintébbet és fájdalmasabbat
sohasem alkotott, a magyar líra leg-
nagyobb magaslataihoz érnek föl.

KKoosszzttoolláánnyyii ééss BBaabbiittss bbeetteeggssééggéérrõõll eeggyy 
iirrooddaallmmáárr ffüüll-oorrrr-ggééggéésszz sszzeemmsszzööggéébbõõll

KKoosszzttoolláánnyyii DDeezzssõõ
((11888855-11993366)) ffeejj-nnyyaakkii
ddaaggaannaattaa ééss éélleettee
uuttoollssóó hháárroomm éévvéénneekk
kkáállvváárriiáájjaa

KKoosszzttoolláánnyyii 
ddaaggaannaattooss bbeetteeggssééggee
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Kamarás Klára író, költõ a
nyolcadik irodalmi estjét tartot-
ta a letenyei Városi Könyvtár-
ban. Ezúttal a két legújabb
könyvével ismerkedhetett meg
az olvasóközönség, az Orchide-
ákkal és a Kutyául érzem ma-
gam címûvel. 

– Rendhagyó irodalmi est ez, hi-
szen két kötetet mutatnak be, és
ezen túl a versmondó kör a költõ,
író eddig megjelent közel egy tu-
cat vers és – novellás kötetébõl ál-
lította össze elõadását Timár Jó-
zsef vezetésével. Így az irodalom-
kedvelõ közönség kerek egészet
kaphat az eltelt életpálya mûveibõl
– köszöntötte a megjelenteket
Dömõk József, a Fáklya Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár igazgatója.

A köteteket Rózsás Imre, Letenye
város alpolgármestere mutatta be.
Az Orchideák elbeszéléseket és ver-
seket egyaránt tartalmaz. A könyv a
címet a kötet egyik elbeszélése nyo-
mán kapta. A történetben a virágok
a kárpótlást jelképezik, ahogy Klári
néni életében az írás az orchidea,
ami kárpótolja mindenért, amit el-
mulasztott. A Kutyául érzem ma-
gam az utóbbi két évben írt verseit
tartalmazza, melyek szereplõi a ku-
tyák és a cicák, az életöröm és az el-
múlás. A könyv négy versciklusból
áll. Ahogy az alpolgármester mond-
ta, Klári néni a város általános isko-
lájában a mûvészet erejével pallé-
rozta a tanítványait, rajzra és mate-
matikára oktatta a növendékeket.

– Nem gondoltuk akkor, hogy
ha nyugdíjba megy, írásra adja a
fejét és ezek a magvas gondolatok,
melyeket olvashatunk a kötetei-
ben, majd valaha újra pallérozhat-

ják az emberek eszét, elméjét és
jellemét, hiszen mûveivel is tanít
és oktat, és rengeteg élménnyel
gazdagítja olvasóját – hangsúlyoz-
ta Rózsás Imre. Majd hozzátette, a
mûvekben annyi értékes gondolat
van, hogy csak ámuldozunk azon,
hogyan, honnét táplálkozik ez a
rengeteg gondolat. Nyilván a való
életbõl, abból, amit megélt, az
adott és kapott szeretetbõl. E téren
Kamarás Klárának gazdag élete
volt, hiszen a tanítványai nagyon
kedvelték. 

– Igazán büszke lehet az a tele-
pülés, amelyiknek az életét a kul-
túráját ilyen emberek írják, akár
könyvben, akár ecsettel, rajzzal.
Büszkék lehetünk arra, hogy ilyen
alkotók vannak itt körünkben, és
megérdemelnek minden elisme-
rést, mert a kultúrának azt a részét
mûvelik, amely olyan sok szépet
adhat az embereknek. Rávezetnek
bennünket arra, amit gondolunk,
csak nem tudjuk olyan szépen
megfogalmazni, mint õk. Ezért há-
lával tartozunk nekik – zárta a be-
mutatót Rózsás Imre. 

A köteteket a Letenyei Vers-
mondó Köre tárta az olvasók elé
Timár József vezetésével. Továbbá
közremûködtek Bõdör Krisztina,
Halász Erika, Halmi Nándor és
Horváth Pálma. A bemutatón
megismerkedhettek az olvasók a
Kutyául érzem magam címû kötet-
bõl kimaradt, vicces, frappáns írá-
sokkal is, hiszen legtöbbjük kép
nélkül nem érthetõ, így nem lehe-
tett mindet a kötetbe tenni.

Ezt követõen a könyvek dediká-
lásával zárták az estét.

V.M.

KKeesseerrééddeess iirrooddaallmmii 
eesstt LLeetteennyyéénn
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A halálról szólnak – az Õ haláláról
s mindannyiunkéról.” Aztán 15 hó-
nappal késõbb, 1938. február 10-én
Babits is elindult a Kosztolányié-
hoz hasonló szenvedések útján.
Kosztolányi síremléke a Kerepesi
temetõben található. A Tábor utcai
ház falán, Budán emléktábla õrzi
emlékét.

Babits Mihály a magyar irodalom
egyik legnagyobb alakja, a XX. szá-
zad Arany Jánosa volt. Szekszárdon
született, értelmiségi családban. Né-
gyen voltak testvérek, õ volt az elsõ
gyermek. Apja törvényszéki bíró
volt, anyja mûvelt, vallásos asz-
szony, aki különösen vonzódott a
versekhez, s ez hatott fiára is. 

Babits költõi, emberi és írói érté-
keit számtalan dicsérõ kritika, elis-
merõ vélemény fémjelzi. A költõ
tisztelõi talán ritkán gondolnak arra,
hogy a nevéhez kötõdõ hatalmas je-
lentõségû irodalmi tevékenységet
egy olyan személy fejtette ki, akit
egész életében különbözõ szervi be-
tegségek gyötörtek, s akinek utolsó
éveit kínoktól hasogatva némaságra
és szótlanságra kárhoztatva, és
mégis értékes irodalmi munkát vé-
gezve kellett végigszenvednie. 

Gerlinger Imre áttekintést adott
arról, hogy életében a gyenge fizi-
kumú Babits Mihályt milyen be-
tegségek gyötörték, hogy alakult
élete utolsó kilenc éve, amikor fe-
lesége, Tanner Ilona (költõi nevén
Török Sophie) ápolása és gondo-
zása mellett heroikus küzdelmet
vívott egy máig rejtélyes, rosszin-

dulatú fej-nyaki daganattal. 
A fej-nyaki daganat kezdete:
Babits 1932 táján kezdett nehéz-

légzésre panaszkodni. Elõadás-
módja, beszéde szaggatottá vált, de
sokáig nem fordult orvoshoz. Pana-
szait 1935 januárjában asztmás ere-
detûnek véleményezték. Hogy hon-
nan eredt a tumor? 1980-ban az or-
szágos Onkológiai Intézet akkori
igazgatója kezdeményezésére ko-
moly erõfeszítések történtek, hogy
kiderítsék Babits Mihály fej-nyaki
daganatának valós hátterét. A Svéd-
országban, Stockholmban maradt
szövettani metszetek vizsgálata
alapján, melyet késõbb Budapesten
is megerõsítettek, Babitsnak nyál-
mirigy-daganata volt. Felmerül a
kérdés, hogy miért terjedt el a köz-
tudatban az, hogy Babitsnak gége-
rákja volt? Ennek magyarázata egy
levélrészletben keresendõ, melyet
1938-ban küldtek egy mûtétet kö-
vetõ sugárkezelés befejeztével, a
rádiumkezelést megelõzõen. A kül-
földrõl kapott eszköz alapján gon-
dolták akkor – melyet a gégedaga-
natok esetében a rádiumnak a szû-
kületbe való bevezetésére használ-
tak –, hogy gégerákja volt. Babits
halála (1941. augusztus 4.) elõtt há-
rom nappal jelent meg a Nyugat ak-
tuális száma, és mivel a megjelené-
si engedély kizárólag Babits nevére
szólt, ezért 33 év után megszûnt ez
a patinás folyóirat.

A szûkre szabott 45 perc gyor-
san eltelt, már a következõ órára is
becsengettek. A klinikaigazgató-
nak be kellett fejeznie a rendhagyó
irodalomórát. Az alma mater
„örök” diákja jelképes ajándékot,
batthyánys relikviákat kapott jutal-
mul Balogh László igazgatótól. 

B.E.

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ in-
tézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyug-
díjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életraj-
zát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munka-
könyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 12.) átvehetõk
az alábbi idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-
16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2013. március 8-ig jut-
tassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sport-
osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzddiipplloommáákk iiggéénnyyllééssee

BBaabbiittss MMiihháállyy 
((11888833-11994411)) kkóórrrraajjzzaa
ééss mmiisszzttiikkuuss ffeejj-nnyyaakkii
ddaaggaannaattaa
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Konzultációs fórum 
a gyakorlati képzõknek
Január 30-án a gyakorlati kép-

zést folytató gazdálkodó szerve-
zetek képviselõi részére konzultá-
cióval egybekötött szakmai fóru-
mot szerveztünk. Az érdeklõdõket
Dr. Balogh Imre kamaránk szak-
képzési tanácsadója tájékoztatta a
szakképzési hozzájárulás felhasz-

nálásával és elszámolásával kap-
csolatos változásokról. 

Regionális 
Gazdasági Évnyitó
Február 1-én Sopronban tartot-

ta a Nyugat-Dunántúli Kereske-
delmi és Iparkamarák Szövetsége
a Regionális Gazdasági Évnyitót,
amelyet hagyományosan a soros
elnökséget átadó kamara székhe-
lyén rendeznek. Horváth Vilmos,
a Soproni Kamara elnökének és
Dr. Simon István, Sopron város al-
polgármesterének köszöntõje után
Prof. Dr. Székely Csaba, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Köz-
gazdaságtudományi karának dé-
kánja és Dr. Parragh László a

Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke tartott elõadást. Ezt
követõen díjak és elismerések át-
adására került sor. Horváth Vil-
mos a konferencia végén átadta a
soros elnökséget jelképezõ kul-
csot dr. Polay Józsefnek a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökének. 

Pályázati konzultációs fórum 
a dohány kiskereskedelmi 
koncessziós pályázatról

Kamaránk február 5-én konzul-
tációval egybekötött pályázati ta-
nácsadást tartott a dohánytermék
kiskereskedelmi jogosultság áten-
gedésére vonatkozó koncessziós
pályázatról. A fórumon Cserti
Csilla a Nagykanizsai Inkubátor-
ház és Innovációs Központ veze-
tõje tájékoztatta az érdeklõdõket a
pályázat részleteirõl és válaszolt a
pályázat kitöltésével és beadásá-
val kapcsolatban felmerült kérdé-
sekre.  

Megnyílt a Kárpát Régió 
Üzleti Hálózat lendvai irodája
Február 14-én nyitotta meg leg-

újabb irodáját a Kárpát Régió Üz-
leti Hálózat Lendván. Az ünnepé-

lyes irodamegnyitón Szatmáry
Kristóf, az NGM gazdaságszabá-
lyozásért felelõs államtitkára és
Radetzky Jenõ miniszteri biztos
mondott köszöntõt. Ezt követõen
gazdasági fórumot tartottak, me-
lyen Dunai Péter az MKIK fõtit-
kára is tartott elõadást.  

Évköszöntõ 
Vállalkozó Fórum
Kamaránk február 15-én évkö-

szöntõ vállalkozói fórumot tartott
a Vasemberház Dísztermében. A
rendezvényen elsõként Cseres-
nyés Péter polgármester köszön-
tötte a résztvevõket és tájékozta-
tást adott a városban megvalósult
fejlesztésekrõl és a jövõbeli ter-
vekrõl. Ezt követõen dr. Polay Jó-
zsef értékelte a 2012-es évet, tájé-
koztatást adott a kamara munkájá-
ról és beszélt a 2013-as évre vo-
natkozó tervekrõl. Elmondta,
hogy a múlt évben is a forráshi-
ány, a megrendelések szûk volta,
a piac csökkenõ igénye volt a leg-
nagyobb probléma. A Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamara
a lehetõségeihez mérten igyeke-
zett segítséget nyújtani a nagyka-
nizsai vállalkozásoknak. Szolgál-
tató irodánk nagyon sok rendez-
vénnyel, elõadással segítette a he-
lyieket, melyeket minden esetben
a honlapunkon és a Kanizsa Új-
ság, valamint a Zalai Hírlap ha-
sábjain is megjelentettünk. Külön
figyelmet fordítottunk a Széche-
nyi Kártya Program bõvülõ lehe-
tõségeire és elmondhatjuk, hogy
sok vállalkozásnak tudtunk is se-
gíteni.

Kiemelt figyelmet fordítottunk
a szakképzésnél beinduló változá-
sokra és ebben nyitottunk a szak-
középiskolák és a TISZK felé.
Foglalkoztunk a kereskedelem
helyzetével és vizsgáltuk milyen
külföldi piacra jutási lehetõség

adódhat az itt élõ vállalkozások-
nak. Ígéretünkhöz híven, eszme-
cserét szerveztünk a polgármester,
a kamara bevonásával egyrészt a
20 legnagyobb és legtöbb embert
foglalkoztató vállalkozás számá-
ra, majd ennek sikere nyomán a
városban mûködõ kis- és közép-
vállalkozásoknak. A tavalyi év
nagy ügye volt, hogy a parlament
elfogadta a regisztrációt és ennek
lebonyolítása nem volt egyszerû
ügy. Végig arra törekedtünk, hogy
ezt a vállalkozások zaklatása nél-
kül végezzük el. Udvarias felszó-
lító leveleket küldtünk az ezt elfe-
lejtõknek. Idén reméljük ez már
egyszerûbb lesz és a még elfeled-
kezõk is pótolják a törvényi köte-
lezettségüket.

A tavalyi év meghatározó ese-
ménye volt a kamarai választás is. 

Sajnos a válság hatásai még
2013-ban is érzõdnek, így növe-
kedésre a mi számításunk szerint
éves viszonylatban nem lehet szá-
molni. Kamaránk elõtt több fon-
tos feladat áll idén.

A regisztráció bevezetése miatt
rendelkezésre álló adatokat ele-
mezni kell, ebbõl következtetése-
ket levonni és ezzel is segíteni a
növekedés beindítását, a szakkép-
zés piac igényei szerinti mûködé-
sét. Ezen túl pályázatokon kell
részt vennünk, hogy minél széle-

sebb körû segítséget tudjunk nyúj-
tani a helyi vállalkozásoknak. A
beinduló országos tendenciákhoz
kapcsolódni kell, ennek érekében
magyar-orosz, magyar kínai napot
kell szerveznünk és a megkezdett
horvát kapcsolatokat erõsíteni
kell. A szlovén-magyar EU-s pá-
lyázat keretében feldolgozott
eredményeket minél több vállal-
kozással kell megismertetnünk.
Megkeresésre vonzáskörzetünk-
ben vizsgáljuk egy gépipari
klaszter, vagy társulás létrehozá-
sának a lehetõségét is. Tovább
szeretnénk bõvíteni a minõsített
vállalkozói kört és elérni, hogy a
helyi megrendelések döntõ több-
ségét õk kapják.

A beszédeket követõen átadták
a kamara által alapított díjakat. 

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2013. február 28.10

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

Innovációs ppályázat éés vvetélkedõ 
fiatalok rrészére
A projekt célja a fiatalok, innováció iránti érdeklõdésének felkeltése.
A pályázat témája a magyar feltalálók találmányainak infokommu-
nikációs technológiával történõ bemutatása. Pályázatot nyújthatnak be
egyének és 3 fõs csoportok. Beadási határidõ: 2013. március 8.
12.00 óra. A vetélkedõre középiskolások három fõs csapatai jelen-
tkezhetnek. A résztvevõk, az innováció témaköréhez (pl. magyar
feltalálók, találmányok) kapcsolódó játékos feladatokat oldanak meg.
A pályázati felhívás a www.nakkik.hu kamarai honlapunkon
megtekinthetõ!
A projekt az NGM_SZERZ68/1/2012/2/2 számú pályázati támogatással valósul meg.
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„Év Vállalkozása” díjat vehetett
át a Kanizsa Trend Kft., a HEAT-
Gázgép Kft., és a Gejzír Kanizsa
Kft. Az "Év Vállalkozója" kitünte-
tést Anek Judit és Kozári Géza kap-
ta. „Kiváló Gyakorlati Képzõhely”

címet kapott a König Szolgáltató
Kft., a ZÁÉV Zrt., és a TESCO-
Global Áruházak Zrt. A rendezvé-
nyen „Nagykanizsa város Minõsí-
tett Vállalkozója” tanúsítványt ve-
hetett át az NB Corp Bt, Édes
Istvánné egyéni vállalkozó, a HZH-
Trade Kft., és a Z-Pannon Kft. 

Pályaorientáció Hévízen
A vendéglátás dicsérete, a gaszt-

ronómia diadala. 2013-tól a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Iparka-
mara szakképzési tevékenysége
pályaorientációs szolgáltatással
bõvült. A kamara szakképzéssel
összefüggõ fontos feladata a pálya-
választás elõtt álló általános isko-
lás diákok és szüleik segítése. 

Az elsõ pályaorientációs progra-
munkat a kiskanizsai és a miklósfai
általános iskola 7. osztályos tanuló-
inak szerveztük. Február 19-én 42
pályaválasztás elõtt álló gyermeket
vittünk az ötcsillagos Lotus
Therme Hotel és Spa megtekinté-
sére, Hévízre. A szálloda munkatár-
sai részletesen bemutatták azt a
sokrétû tevékenységet, amelyet a
náluk gyógyulni és pihenni vágyó
vendégek megelégedésére nap
mint nap végeznek. Készségesen
válaszoltak a diákok által feltett
kérdésekre. Külön kiemelték, hogy
a náluk foglalkoztatott szakembe-
reknek milyen magas szakmai el-
várásokkal kell szembenézniük.
Hangsúlyozták az idegen nyelvek
ismeretének fontosságát.

A szakmai látogatás sikerét nö-
velte, hogy aznap rendezték meg
náluk a 4. Szabó Levente emlékver-

senyt. A Lotus Therme Hotel máso-
dik alkalommal adott otthont e ne-
ves gasztronómiai rendezvénynek.
A helyszínen tanulóink közelrõl vé-
gignézhettek egy koktélversenyt és
egy színvonalas chefpárbajt, meg-
kóstolhatták a kiállítók által bemu-
tatott termékeket. A hévízi rendez-
vény az idegenforgalom és vendég-
látás körébe tartozó szakmákat mû-
vészi szinten mûvelõ mesterek be-
mutatója. A Lotus Therme Hotel és
Spa gyönyörû környezetében meg-
szervezett, színvonalas rendezvény
megtekintése reményeink szerint
közelebb hozza a gyerekekhez a
vendéglátós szakmákat, és felhívja
figyelmüket a bennük rejlõ karrier-
lehetõségekre. A pályaorientációval
kapcsolatos tanácsadási és szerve-
zési feladatok végrehajtása az NFA
terhére a Nemzetgazdasági Minisz-
térium támogatásával valósul meg
(NFA-KA-NGM-5/2012/TK).

„A jó szakma felér
egy diplomával”
39 szakma országos bajnokait 
keressük! 
A Magyar Kereskedelmi és Ipar-

kamara által immár 6. alkalommal
megrendezésre kerülõ Szakma Ki-
váló Tanulója Verseny nagykani-
zsai fordulójából a következõ szak-
mákban tanuló diákok kerültek az
országos elõválogatóba:

Szívbõl gratulálunk a diákoknak
és az õket felkészítõ tanároknak,
szakembereknek! Sok sikert kívá-
nunk az elõválogató versenyekhez!

Az országos döntõ, a „VI. Szak-
ma Sztár Fesztivál” 2013. április
24-26. között lesz Budapesten. 

Az érdeklõdõ iskolák diákjai a

korábbi évekhez hasonlóan, április
24-25-én egy-egy napos szakmai
kirándulás keretében vehetnek
részt a rendezvényen. Az elõdön-
tõk és a diákok utaztatása az NFA-
KA-NGM -5/2012/TK számú pá-
lyázati támogatásból valósul meg. 

Szakiskolai ösztöndíjra 
jogosító szakképesítések 
– hiány-szakképesítések 
A szakképzési törvény a kamarák

által mûködtetett Megyei Képzési

és Fejlesztési Bizottságok hatáskö-
rébe rendeli az iskolai rendszerû, az
iskolarendszeren kívüli, valamint a
köznevelésben és a felsõoktatásban
folyó szakképzés összhangjának
megteremtését. A bizottság tesz ja-
vaslatot a gazdaság igényeit , a
munkaerõ-piac keresletadatait és a
megyei beiskolázást figyelembe vé-
ve az indítandó szakképesítésekre
és azok keretszámára, valamint az
ösztöndíjra jogosító szakképesíté-
sekre. 2013 szeptemberétõl a szak-
iskolai ágon meghirdetett szakmák
képzési ideje 3 év, amelyek közül
Zala megyében szakiskolai ösztön-
díjra jogosultak az alábbi képzések-
ben tanuló diákok: épület- és szer-
kezetlakatos, ács, szerszámkészítõ,
gépi forgácsoló, szociális gondozó
és ápoló, hegesztõ, kõmûves és hi-
degburkoló, nõi szabó, villanysze-
relõ, szakács.

A szakiskolai tanulmányi ösz-

töndíj célja a hiány-szakképesíté-
sek körébe tartozó, elsõ szakképe-
sítés megszerzésére irányuló, nap-
pali rendszerû képzésben részt ve-
võ tanulók támogatása. Az ösztön-
díj forrása a Nemzeti Foglalkozta-
tási Alap képzési alaprésze. Jöve-
delmi helyzettõl függetlenül ösz-
töndíjban részesülnek a szakiskola
szakképzési évfolyamán, az elsõ
szakképesítésre felkészítõ, nappali
rendszerû iskolai oktatásban részt
vevõ, hiány-szakképesítést tanulók 

Az ösztöndíj mértéke az elsõ szak-
képzési évfolyam elsõ félévében ta-
nulónként egységesen 10 000 Ft/hó,
a késõbbiekben az elõzõ félévi tanul-
mányi eredménytõl függõen alakul:
10.000 Ft és 30.000 Ft között.

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 11

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2013. február 28.

Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképzõ 
Iskola Thúry Tagintézményébõl

Szakképesítés Diák
Cukrász Pálfi Attila
Pincér Somogyi-Magyar László
Vendéglõs Zsigó Attila

Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégiumból

Szakképesítés Diák
Ács, állványozó Szinyéri Kornél
Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó Szabó Zsuzsanna
Festõ, díszítõ, mázoló és tapétázó Balogh Balázs
Géplakatos Durgó Gábor
Géplakatos Balazsin Márk
Kárpitos Vadász István
Kárpitos Hegyi Tamás
Kárpitos Haselbach Zoltán
Kárpitos Varga Elvira
Kárpitos Molnár Tamás
Kárpitos Balogh Mónika
Kárpitos Németh Bernadett
Kárpitos Kovács Heléna
Nõi szabó Hepp Annamária
Szerkezetlakatos Gelencsér Máté
Szerkezetlakatos Megyesi László

Széchenyi KKártya PProgram
170 ezer vállalkozás nem 
tévedhet! Keresse nálunk 
a népszerû hiteleket!

Nincs két egyforma vállalkozás, és a
problémáik is különböznek. Egy dolog-
ban azonban mind megegyeznek: a fo-
lyamatos mûködéshez pénzre van szük-
ségük. A Széchenyi Kártya Program 6
hitelterméke közül valamelyik biztosan
megoldást nyújt a hazai kkv szektor fi-
nanszírozási problémáira. A program je-
lentõségét az eddig elért eredmények
szemléltetik legegyszerûbben: már több
mint 170 ezer vállalkozás, összesen
1120 milliárd forint összegû hitelhez ju-
tott a Széchenyi Kártya Program segít-
ségével.

A napi likviditási problémák áthidalá-
sára a Széchenyi Kártya folyószámlahi-
telt, a készletek, alapanyagok finanszíro-
zására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a
hosszabb távon megtérülõ fejlesztések-
hez az akár tízéves futamidejû Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 ta-
vaszától pedig az uniós pályázatokon va-
ló részvételt segítõ két új termék, a Szé-
chenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Szé-
chenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is
elérhetõvé vált a vállalkozások számára.
Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az
agrárium igényeire szabott egyedülálló
hitelkonstrukció. A kedvezõ kamatozású,
vissza nem térítendõ támogatással kiegé-
szített Kombinált Mikrohitelt újonnan
alakult vállalkozások is igényelhetik. A
vállalkozások hitelhez jutását az állam
kamat- és garanciadíj támogatással segíti.

Kamaránk foglalkozik a fenti hitel-
kérelmek befogadásával és a bankok-
hoz történõ közvetítésével. Ha Önnek
most vagy a jövõben hitelre lenne szük-
sége vállalkozása fellendítéséhez, érde-
mes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.

Kollégáink térítésmentes tanács-
adással, gyors, szakszerû ügyintézéssel
várják. Tel.: 0693/516-670; 0630/754-
3616

8.qxd  2013.02.27.  12:42  Page 11



KKaanniizzssaa –– TTööbbbb mmiinntt ssppoorrtt 2013. február 28.12

Bevallom, az amerikai és a ke-
leti bunyós filmeken nevelõdve,
ám mégis viráglelkû, nõi lélek-
kel, meglehetõsen vegyes érzel-
mekkel készültem a thai boksz
egyik legismertebb edzõjével,
Kucsera Mártonnal történõ be-
szélgetésre. Persze, már rég
megtanultam: akkor ítélj, ha
megismersz valakit, soha ne fog-
lalkozz általános sztereotípiák-
kal, ám a személyes találkozóig
meglehetõsen pontatlan kép élt
bennem a pusztakezes harcmû-
vészetrõl.  Amolyan gladiátor-
meccsnek éreztem, vérre menõ
küzdelemnek, ahol csak az erõ, a
vadság és a hév dominál. Már tu-
dom: tévedtem. Ugyanis, annak
ellenére, hogy tûz és elszántság
fûti a sportág mûvelõit, mégis –
bármennyire hihetetlen mások
számára – a thai bokszolók ér-
zelmekkel, ésszel és lelki finom-
sággal is meg vannak áldva.
Mindemellett pedig kellõ fegye-
lemmel, tartással, önmérséklet-
tel – sok kicsi részlettel – mint
egy puzzle. Ahogy Kucsera Már-
ton…

Az a bizonyos tûz lobogott a Ba-
ján született, egykori Repülõ Mû-
szaki Fõiskolás diák szemében az
interjún. Ám nem pejoratív lán-
gok, hanem a sportolóé, az édes-
apáé, a baráté, délutánonként pe-
dig az edzõé. De mégis hogyan ju-
tott el a halászlé fõvárosából Pat-
tayára, Veszprémbe, Keszthelyre –
és még a világ több pontjára – a
zalai közösségi élet egyik oszlopos
tagja, s mikor „jegyezte” el magát
egy életre az echte magyar ember a
thai boksszal?

– „ Már kiskorom óta sporto-
lok, ám tanulmányaim más irány-
ba sodortak. Vendéglátóipari is-
kola, majd a szolnoki repülõgép-
technikusi évekkel párhuzamosan
cselgáncsoztam, atlétikáztam, fo-
ciztam. Összefért bennem a sze-
zon a fazonnal, mégis éreztem,
többre, másra vágyom. Mindig
szerettem a küzdõsportokat: hét
évig taekwondoztam, talán ez volt
késõ húszas éveim egyik sorsfor-
dító momentuma, mely elhozta
életembe a legnagyobb szerelmet,
a thai bokszot. Ekkor már Veszp-
rémben dolgoztam, nappal a heli-
kopteres-alakulatnál, esténként
pedig a sportnak éltem. Egyik
edzésen találkoztam valakivel,
aki ízelítõt adott nekem a Ma-
gyarországon akkoriban még
gyermekcipõben járó thai boksz-
ról.

– Elsõ látásra „beleszerettél” a
nyolc végtag tudományaként
aposztrofált sportba?

– Már elsõ érzésre. Megfogott
a technikája, a harcos játékossá-
ga, a lüktetése, a férfias haté-
konysága. Ahogy az önmérséklet-
re történõ nevelése is – ezt a tu-
dást a mai napig kamatoztatom. A
lelki harmónia is beköltözött álta-
la az életembe, melyet – szeretet-
központú életszemléletemmel –
igyekszem mindig megõrizni,
gazdagítani, úgy, hogy nyitott
„énnel” és jellemmel közeledek
az emberek felé. Persze, azért
nem tagadom, a heves vérmér-
séklet is „alapkövetelménye”
(volt) a thai boksznak, a nagyvi-
lágban muay thaiként (el) ismert
sportnak. De lényeg a sokrétûsé-
ge: az ököl, a könyék, a térd, a
láb közös „rítustánca”. Levetíteni
– a nyolc végtagba- mindazt, ami
az agyban születik és megspékel-
ni a lélek, a szív tûzével s egyben
megfontoltságával. 

– Ez neked úgymond zsigerbõl
jött? Vagy azért tanulni sem vol-
tál rest?

– Természetesen én is a jó öreg
„iparosévek” útján kezdtem ismer-
kedni az országban Tölgyesi Csa-
ba által meghonosított thai boksz-
szal. A már említett barátomnak,
Kunkli Tivadarnak (thai boksz vi-
lágbajnok - a szerk.) köszönhetõen
mélyedtem el egyre jobban a
majd’ 2000 éves muay thai-ban.
Olyannyira „belemerültem”, fo-
lyamatosan képezve magam, hogy
hosszú évek múlva már másokat is
edzettem a rám „hagyatékolt”
sportklubban, ekkor még Veszp-
rémben. 

– Aztán jött egy éles váltás az
életedben, legalábbis földrajzi-
lag…

– Így igaz. Az ezredfordulón
Keszthelyre költöztem, már bõ
egy évtizede élek a Balaton parti
városban. Mint a fák, itt vertem
„gyökeret” is, már nem vagyok
dudva, amit ide-oda fúj a szél.
Persze, ehhez hozzájárult az is,
hogy felnõttem, megértem, mert
sok mindent megéltem… Jártam
ekkor már Thaiföldön is, Pat-
tayán, ahol igazi keleti harcmû-
vészektõl próbáltam elsajátítani a
thai boksz minden csínját-bínját,
elméleti-gyakorlati síkon, s ami-
kor csak tehetem, visszajárok az
ottani klubokba – melyek náció-

tól függetlenül mindenki számá-
ra nyitottak – tanulni. Sokat ad-
tak nekem ezek az utak, ám a szí-
vem mindig hazahúzott Keszt-
helyre, ahol a két, ma már nagy-
fiam mellett, a közelmúltban egy
kislánnyal is megajándékozott a
sors. Megalapítottam a saját klu-
bomat, ami az évek folytán egyre
jobban benépesült. Thai bokszol-
ni szeretõ fiúkkal, késõbb kicsi
gyermekekkel, és elvétve lá-
nyokkal is. 

– Egy film jut eszembe. Ong
Bak – A thai box harcosa, Tony
Jaa harcmûvésszel a fõszerep-
ben…

– Ez sem véletlen. Éppen Svájc-
ban jártam, amikor egy újságos
standnál láttam egy lapot, a már
említett Tony Jaa-ról. Sportegye-
sületem, az Ong Bak Muay Thai
Box Se. róla kapta nevét, az már
csak non plus ultra, hogy visszaér-
kezvén Magyarországra könyvek
segítségével egyre jobban megis-
mertem a sportág világklasszisát,
azét a sportét, mely, habár nagy
népszerûségnek örvend, nem olim-
piai játék. 

– Valóban nem az, hanem me-
rõben fontosabb neked: „Ha van
a boksznak varázsa, az a harc
varázsa, amelyet akkor is vívsz,
ha nincs erõd, ha törik a borda,
reped a vese, szakad a retina.
Annak a varázsa, hogy mindent
felteszel egy álomra, amit csak te
látsz! Testedet teljesen átjárja a
vadság, mégis felhasználja min-
den erõdet!”

– A thai boksz esetében ez csak
részben igaz. A testiségérõl már
sokat beszéltem, ám lényegesebb
a szellem, a lélek harmóniája.
Közhelyesen: agyra is gyúrok, hi-
szen fejben dõl el minden. A jó-
zan felfogás, a spirituális gondol-
kodás, a szeretet számomra elen-
gedhetetlen, lényem része csak-
úgy, mint a szabadság. A küzdõ-
sportot ûzõ emberekben is renge-
teg a gyengédség, no, nem „harc”
közben, olyankor egy belsõ szív
veszi át az érzelmeket. Bár szük-
séges önmérséklet, azaz, hogy ne
szaladjon el „eszetlenül” az em-
ber keze…

– „A világ, amit teremtettünk,
gondolkodásunk eredménye;
nem lehet megváltoztatni gon-
dolkodásunk megváltoztatása
nélkül.” Ezt az életbölcsessége-
det próbálod átörökíteni a gyer-

mekeidbe és a tanítványaidba
is?

– … Ahogy tudásom legjavát és
élettapasztalatomat is. Mert sem az
edzések, sem a családi életem nem
arról szól, hogy lényem egy darab-
ját alakítom, teátrális jelleggel, ha-
nem mindent átadok, ami bennem
van. Egy jó beszélgetéssel, egy
érintéssel, vagy egy mosollyal.
Szeretem az embereket, és hiszek
is bennük. Csak a jóra, csak a po-
zitívumokra koncentrálok, így eze-
ket vonzom be. 

– Akkor ezek szerint sok „lé-
lekdonor” van az életedben…

– A kislányomon, a páromon, a
két fiamon, a baráti körömön kí-
vül a nívós eredményekkel büsz-
kélkedõ (országos bajnok) bok-
szolóim is rengeteg erõt adnak:
Keszthelyen, Zalaegerszegen
edzem a jövõ generációt, ahova
Nagykanizsáról is érkeznek spor-
tolni vágyó fiatalok. Amibe bele-
kezdek, azt mindig hittel és kitar-
tással végzem, tehát kijelenthe-
tem: csak lelki dopping létezik az
életemben.

– Adódik a kérdés, legalábbis
egy bokszoló esetében: „ki adja a
következõ pofont”; milyen ter-
vekkel tekintesz a jövõbe? 

– Én mindig a jelenben élek,
akkor és ott, ahol éppen lennem
kell. Pofont, ha kapok is az élet-
tõl, kamatoztatni fogom, oly mó-
don, hogy levonom belõle a ta-
nulságot, és legközelebb megpró-
bálom elkerülni. De sosem vi-
szonzom! Az indulat, a harag
nem jó tanácsadó. Csak a szere-
tet, a boldogság és az emberi ér-
tékek számítanak. Nem szövök
hiú reményeket, elérhetetlen áb-
rándokat. Megbecsülöm mindazt,
amim van… 

Szabó Zsófia

ÉÉpp tteessttbbeenn,, ((sszz))éépp lléélleekk
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Horoszkóp

Dolgozzon kissé kevesebbet, és ügyeljen
arra, hogy a családja is lássa néha otthon,
legalább a hétvégén. Ne legyen túlságo-
san szigorú, ha engedékeny marad, sok-
kal jobban ragaszkodnak önhöz.

Ne veszítse el lelki egyensúlyát, mert ha-
marosan kedvezõ munkahelyi változá-
sokra számíthat. Addig is tartsa kordában
érzelmi kitöréseit, és óvja meg a saját, il-
letve a környezete egészségét.

Hamarosan vége lesz az álmosító reggelek-
nek, és bekopogtat a tavasz az ablakán. Kicsi-
nek tûnik a szoba, a zöldbe, nagyobb mozgás-
térre vágyakozik. Ez a kívánsága teljesül fog,
ami nem, azért még meg kell dolgoznia.

A nagy Õ pontosan akkor jelenik meg éle-
tében, amikor itt lesz az ideje. Elõtte ko-
pogtat, nem ront ajtóstól a házba. Legyen
óvatos, a sorsszerû találkozást elkerülni
úgysem tudja. Ha lehet, ne is rontsa el.

Több csodálóra számíthat ezekben a na-
pokban, mert sokaknak megtetszik az új
ruhája. Magánéletében amúgy csendes
napok váltják egymást, nem borzolja fel
senki az érzelmeit.

Ez a hét nem a szórakozásról fog szólni
önnek. Ha esténként unatkozik otthon,
gondolkodjon el azon, milyen feladatai
lehetnek spirituális területen. A megfej-
tésbe vonja be a párját is.

Sikeres hétre számíthat minden szempont-
ból. Ha még nincs párja, könnyedén ráta-
lálhat önre a szerelem, csak ne merüljön el
folyton a munkájában. Ne féljen a csaló-
dástól, bátran jöjjön el esténként hazulról. 

Magánéletében váratlan fordulatra, szép pil-
lanatokra és románcra számíthat a napok-
ban. Anyagi gondja nem lesz, elõre beter-
vezheti az ajándékvásárlást, és a megszokot-
tal ellentétben, most lehet akár bõkezû is. 

Bízzon meg a párjában, nem kell az egész
családfáját felkutatnia ahhoz, hogy rájöjjön,
megbízható-e vagy sem. Ne ragaszkodjon
túlságosan a saját elképzeléséhez, mert a bi-
zalmatlanságával csak elutasításra számíthat.

Kapcsolataiban változásokra számíthat, új
embereket ismer meg. Egy eredményesnek
tûnõ befektetési lehetõséggel is felkeresik.
Ne ijedjen meg, a címzés nem téves. Olvas-
sa el, és gondolkodjon el a tartalmán. 

A pénzügyi stabilitás megteremtése lesz a
legfontosabb feladata ezekben a napokban.
Új energiákat ezúttal a bolygóktól nem re-
mélhet. Célszerû lesz kikérnie a szakmai
körökben jártas ismerõsei véleményét.

Karmikus feladatáról sajnos kissé megfe-
ledkezik a hétvégén. Emiatt ne keseredjen
el, mert ha a Szaturnusz sem világít rá, ak-
kor a párja mindenképpen megteszi, és
emlékeztetni fogja életfeladatára. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Belvárosban, a Hunyadi utcá-

ban közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)

Nk-án a Csány László utcában
egyszobás, 51 m2-es, komfortos
ház garázzsal, udvarral, konyha-
kerttel eladó. Érd.: 0630/378-8753
(7556K)

Oldalkocsit keresek Pannónia
motorhoz. Sérült, hiányos is érde-
kel. Érd.: Teglovics, 0630/229-
9801 (7555K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Tel.: 0620/555-3014 (7552K)

Vásárolok könyveket, porcelán
figurákat, készleteket, réztárgya-
kat, illetve komplett hagyatékot.
Készpénzzel fizetek. Érd.:
0620/233-1565 (7554K)

Meghibásodott távirányítóját a
helyszínen megjavítom. Tel.:
0620-510-2723 (7557K)

Alkalmi munkát keresek heti 3-4
napra konyhai kisegítõ, takarító
munkakörben Nk-án vagy Zalakaro-
son. Tel.: 0630-687-6913 (7558K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. február 28.14
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Dajka tanfolyam indul Nagyka-
nizsán márciusban  (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, két-három részlet).
Tel.: 0630/6374083, 0630/3112035. 
Ny.sz.: 05-0219-04

Több szempontból is „elsõ-
bálozók” voltak a kanizsai
labdarúgók az elmúlt napok-
ban, hiszen elõbb az Olajbá-
nyász-mûfüvesen felnõtt fel-
készülési találkozó keretében
felavatták a világítást, majd a
nagybajomi pályán a naptári
éven belül elõször léphettek
meccs keretében füves játék-
térre.

Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Balatonlelle SE 1-1 (1-0)

Nagykanizsa, Olajbányász-mû-
füves. Vezette: Fábián S.

NTE: Szekeres P. (Szakmeiszter
Á.) - Boros Z. (Kocsis D.), Cserfõ

L., Rákhely, Schuller - Szõke Á.,
Mavolo, Mód, Babati T.
(Petánovics M.) – Nagy T., László
R. Vezetõedzõ: Visnovics László.

A találkozón a „bakony csopor-
tos” hazaiak szereztek vezetést
László Roland révén, majd a má-
sodikban egyenlítettek a Dráva
csoportban szereplõ vendégek. A
mérkõzést többszöri elnapolás
után rendezhették meg, kétszer is
halasztásra került, míg végül le-
játszhatták.

Nagybajomi AC – Nagykanizsai
TE 1866-Horváth Méh 2-0 (1-0)

Nagybajom, 30 nézõ. V.: Pásztor.
NTE: Szekeres P. - Rákhely M.,

Cserfõ L., Schuller (Kiss Á.), Szép

D. - Szõke Á., Anger (Zsirai A.),
Mód (Kocsis D.), Petánovics M. -
Nagy T., Cs. Horváth G. Vezetõ-
edzõ: Visnovics László.

Nem kevés hiányzóval kelt útra
a kanizsai NB III-as labdarúgó
együttes a nagybajomiak elleni
mérkõzésre (Rieger Márktól
Babati Tamásig tartott a Visnovics
László által nélkülözni kénysze-
rült futballisták sora), viszont a
kék-pirosak ebben a naptári évben
elõször játszhattak füves pályán.
Nyertek viszont a hazaiak, mind-
két félidõre egy-egy gólt tartogat-
va.

P.L.

EEllõõsszzöörr vviillllaannyyfféénnyyeesseenn ééss ffüüvveesseenn

A közelmúltban került meg-
rendezésre a II. PB Hungária
Kanizsa Uszodai Sárkányhajó-
verseny, melyre végül 24 egység
nevezett. A verseny lényege az
volt, hogy egy sárkányhajóban
az egymással szemben helyet
foglaló (meg persze bõszen eve-
zõ...) csapatok közül melyik tud-
ja a másik együttest egy bizo-
nyos mértékben (egészen ponto-
san három méternyire) eltolni a
medence vizében kijelölt idõtar-
tam alatt.

A kanizsaiak mellett érkeztek
más településekrõl is társaságok, il-
letve az általános és középiskolás-
ok is nagy lelkesedéssel eveztek a
nap során. Az általános iskolák kö-
zött a Kõrösi nyert a Palin elõtt,
míg a középiskolák esetében a Me-
zõ csapata a Cserhátit elõzte meg.
A nõk mezõnyében a Csak Csajok,
a komáromi KVSE Dragons és
NaVi SE végeredmény született (az
elsõ és harmadik nagykanizsai egy-
ség), a férfiaknál pedig Kanizsa
Sárkányhajó Sportegyesület, NaVi
SE, KVSE Dragons sorrend alakult
ki. A vegyes „zónában” aztán a ko-
máromiak koncentrálták legjobban
erejüket és ügyességüket a NaVi
Mix SE XL és a NaVi SE ML elõtt.

P.L.

Nem eegy 
helyben 
lapátoltak

Nagykanizsán rendezték a kö-
télugrók egyköteles magyar baj-
nokságát, s a versenyen 103
egyéni induló, 49 páros és 16 for-
mációs csapat indult minitõl egé-
szen a felnõtt korosztályig. A ka-
nizsai Szan-Dia FSC mind a
szervezés, mind az eredmények
terén elégedett lehetett, ifjúsági
párosuk (Herjavecz Lilla, Felsõ
Brigitta) például a tavalyi, ame-
rikai világbajnokságon többszö-
rös éremszerzõ maklári duót is
megelõzte.

Kanizsai érmes, illetve jobb
eredmények. Gyerek korcsoport,
Fiúk: Szabó Péter - 30 mp futás 4.

hely, dupla 30 mp 1. hely, gyakor-
lat 2. hely, összetett 1. hely. Ko-
vács Bence - 30 mp futás 2. hely,
dupla 30 mp 2. hely, gyakorlat 3.
hely, összetett 2. hely. Kalmár Be-
nedek - 30 mp futás 1. hely, 30 mp
duplázás 2. hely, gyakorlat 4. hely,
összetett 4. hely.

Mini korcsoport. Leányok: Újj
Viktória - gyorsasági 1. hely, gya-
korlat 3. hely, összetett 2 hely.

Ifjúsági korcsoport. Leányok:
Herjavecz Lilla - gyakorlat 4. hely.
Gyerek formáció: Gerlinger Laura,
Kovács Bence, Szabó Péter, Kal-
már Benedek, Kovács Emese -
gyorsasági 1. hely, gyakorlat 4.
hely, összetett 3. hely. Újj Viktória,

Zsohár Fanni, Taródy Csenge,
Ágoston Barbara - gyorsasági 3.
hely, gyakorlat 5. hely, összetett 5.
hely. Marton Júlia, Kalmár Kris-
tóf, Erdélyi Lujza, Erdélyi Sára,
Nárai Áron - gyorsasági 5 hely,
gyakorlat 3. hely, összetett 4. hely.
Ifjúsági formáció: Zsohár Sára,
Hegedûs Zsófia, Doucha Lilla,
György Zsófia - gyorsasági 3.
hely, gyakorlat 3. hely, összetett 3.
hely.

Páros. Ifjúsági: Herjavecz Lil-
la, Felsõ Brigitta - gyorsasági 2.
hely, gyakorlat 1. hely, összetett
1. hely.

P.L.

HHáázziiggaazzddaakkéénntt rreemmeekkeelltteekk 

A KANIZSA
HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés 

(15 szóig) 800 Ft,
KANIZSA KÁRTYÁVAL CSAK 600 FT. 

Vállalkozási apróhirdetés 
15 szóig 1600 Ft.

Gyakorisági 
kedvezmény mindkét esetben 50%.
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A Kanizsai Vadmacskák nõi
kosárlabda csapata elõbb a lista-
vezetõ Tatabányai KC-t, majd a
sereghajtó Zala Volán TE együt-
tesét fogadta az Amatõr NB I
Nyugati csoportjában. A mérleg:
egy negyednyi kikapcsolás utáni
vereség, valamint egy fõlényes
gyõzelem. 

Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
–  Tatabányai KC (1.) 48-59 (9-8,
10-24, 14-13, 15-14)

Nagykanizsa, 70 nézõ. Vezette:
Németh Cs., Horváth A.

Kanizsa: Fekete Cs. (19/6), Fuisz
V. (6), Jurkó (15), Olasz A. (2), He-
gyi. Csere: Oros (6), Nagy D., Hor-
váth E. Edzõ: Farkas József. 

Jól kezdte a mérkõzést a hazai
együttes, Fekete Csilla és Jurkó
Noémi pontjaival a 4. percben 8-2-
re vezettek. Mindkét csapat sokat
hibázott a támadásokban, amit a
pontok kevés száma is ékesen bi-
zonyított. A második negyed ne-
gyedik percéig felváltva estek a
kosarak, majd a vendégek eredmé-
nyes játékuknak köszönhetõen 13
ponttal elléptek.

Nagyszünet után a Vadmacskák
nem találta a vendégek védekezé-

sének ellenszerét, támadásaik to-
vábbra is ritmustalanok voltak,
igaz, Fekete és Jurkó kosaraival
még így is egy ponttal nyerték a
harmadik negyedet a kanizsaiak. A
záró tíz percben egészpályás letá-
madásos védekezésre váltottak
Farkas József tanítványai, mely-
nek köszönhetõen a megszerzett
labdákból gyors, könnyû kosarakat
tudtak elérni és felzárkóztak hat
pontra. A végjátékban még a mér-
kõzés megfordítására is kínálko-
zott alkalom a vendéglátók elõtt,
de a döntõ pillanatokban hibáztak,
amit a listavezetõ tatabányaiak kö-
nyörtelenül kihasználtak...

Farkas József: „Egy negyed
dekoncrentált játéka futottunk az-
tán az eredmény után és egy ruti-
nos rivális ellen vesztettük el hazai
veretlenségünket.”

Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
– Zala Volán TE (11.) 87-37 (27-
9, 17-12, 15-8, 26-8)

Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Csabai, Koncsek.

Kanizsa: Fuisz V. (25/3), Olasz
A. (19/3), Jurkó (28), Hegyi, Oros
(9). Csere: Nagy D., Pál F. (4), Ko-
vács K. (2), Bernáth, Horváth E.
Edzõ: Farkas József.

Odafigyelve kezdte a mérkõzést
a hazai csapat, a 6. percben már 15-
2 volt az eredmény. Egész pályás
letámadásos védekezésükkel Olasz
Adriánáék a megszerzett labdákból
gyorsan tudtak könnyû kosarakat
elérni. A második negyedben a há-
zigazdák agresszív védekezésének
továbbra sem találta ellenszerét a
vendég együttes, és idõvel már
húsz pont fölé nõtt a különbség a
két csapat között. Onnan ugyan
Dukai Alexandráéknak sikerült  fel-
zárkózniuk 15 pontra, de az utolsó
két minutumban a hazaiak egy 8-0-
s részeredménnyel ismét elléptek.

Nagyszünet után továbbra is jól
védekeztek, így tovább növelhet-
ték megszerzett elõnyüket Farkas
József tanítványai. Az utolsó tíz
percben ráadásul védekezést is
váltottak a vendéglátók, ami to-
vább növelte a különbséget a két
fél között.

Farkas József: „Két dolgot sze-
rettünk volna megvalósítani, ma-
gabiztosan gyõzni és a legfiatalab-
baknak is játéklehetõséget adni.
Úgy gondolom, mind a két kritéri-
umnak sikerült megfelelni.”

P.L.

TTaalláánn aa rraannggaaddóóbbaann iiss ttööbbbb vvoolltt

A Zrínyi Miklós-Bolyai János
Általános Iskola és a Dr. Mezõ
Ferenc Olimpiai Baráti Kör
olimpiatörténeti vetélkedõjének
vendégeként Nagykanizsára lá-
togatott Güttler Károly és Vermes
Albán olimpiai ezüstérmes ú-
szók. Elõbbi 1988 (Szöul) és
1996 (Atlanta) másodikja volt az
ötkarikás játékokon 100, vala-
mint 200 m mellen, utóbbi pedig
az 1980-as moszkvai seregszem-
lén volt „ezüstös” – szintén 200
m mellen.

Vermes Albán a szépszámú kis-
iskolás hallgatósága elõtt felettébb
lelkesítõ volt, hiszen ahogy fogal-
mazott, „aki 6-7 évesen még nem
ér el eredményeket, õ se csügged-
jen...” Idõvel aztán egri gyerek-
ként „Széchy Tamás edzõ segített
abban, hogy magyarból nemzetkö-
zi szintû úszóvá válhassak.”

Güttler Károly neve egy „apró”
századmásodperccel lett igazán
„hírhedt”, s ahogy Kis János (a be-
szélgetés kérdezõje) fogalmazott,
volt olyan kor, amikor azzal a kü-
lönbséggel, mely az elsõ helytõl
elválasztotta Dél-Koreában, olim-
piai bajnok lett volna...

„Én inkább úgy tekintek a 25 esz-
tendõvel ezelõtti eseményekre,
hogy ott volt Karcsi, Kõbányáról, a
kilencedik emeletrõl, aki elment
Szöulba és hazajött egy ezüstérem-
mel a 100 m mell számában...”
Ahogy a visszaemlékezések sodrá-
ban elhangzott, Güttlert 1993-ban az
év úszójának választották a nemzet-
közi szövetséghez érkezett szavaza-
tok alapján. (Vélhetõen nyomott a
latban – egyben nyomós „indoka”
volt –, hogy szédületes világcsúcsot
úszott abban az esztendõben 100 m
mellen.) S aztán jött 1996, Atlanta:
„No, akkor már ötödik emeleti gye-
rekként jutottam ki az olimpiára, s
ott azért inkább volt hiányérzetem a
200 m mellen meg nem nyert arany
miatt. Igaz, magyar csapaton belül
maradt a csillogó érem, hiszen Ró-
zsa Norbert mögött érkeztem célba
az amerikaiaknál.” Nos, ez volt egy
igazi gyõztes történet...

P.L.

Güttler KKároly:
Kõbányáról
ezüstért
Szöulba

A hétvégén került megrende-
zésre a XVII. Víz Világnapi Vízi-
labda-torna Nagykanizsán, ahol
a házigazda Heat Group Kanizsa
mellett a szintén OB I B-s HPVK-
ESMTK, és a Hegyvidék-YBL
WC, valamint a szlovén Branik
Maribor együttese vett részt.

Nos, a házigazdákkal egy cso-
portban szereplõ ESMTK meg is
tréfálta a vendéglátókat, hiszen
találkozójuk végén a fõvárosiak
örülhettek a 9-8-as sikernek. A

több játékosát is nélkülözõ kani-
zsai együttes a következõkben
aztán javítani tudott, mivel az
YBL WC legénységét 14-12-re
gyõzte le, aztán következhetett a
Maribor elleni találkozó. Azon a
KVSE 16-9-es sikert könyvelhe-
tett el. 

A tréner Németh Zsolt elmondá-
sa szerint csapata maximálisan
odatette magát a tornán, s nem so-
kon múlott, hogy a gyõzelmet
megszerezze. Gólkülönbséggel
szorultak ugyanis a második hely-

re a házigazdák, mivel a budapes-
tiek csatáján, az YBL – ESMTK
mérkõzésen 18-8-as végeredmény
született... Ezzel a gyõztes tehát a
Hegyvidék lett a KVSE, valamint
az erzsébetiek elõtt, negyedikként
a Branik Maribor zárt.

Megválasztották a kupa leg-
jobbjait is, a kapusok között
Csoma Kristóf (HPVK-ESMTK)
bizonyult a legjobbnak, s a gólki-
rály csapattársa, Marnitz Márk
lett. A torna legjobb játékosának a
házigazdáktól Kaszper Gábor bi-
zonyult.

P.L.

„„HHeeggyyvviiddéékkii”” lleetttt aa kkuuppaa

A Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség a megyei nõi egyéni és
páros bajnokságát a ping-pong
tornák szokásos helyszínén, a
dél-zalai város Bolyai-iskolájá-
ban rendezte meg. Az év legran-
gosabb megyés versenyén a vá-
rakozásoknak megfelelõen kani-
zsai sikerek születtek. Egyéniben
a nagy esélyes, a nõi elsõ osztá-

lyú bajnokságban is jól szereplõ
Végh Zsuzsanna nyert, párosban
a Tóthné Szász Kinga-Bicsák Bet-
tina páros szerezte meg az elsõ
helyet.

Eredmények. Nõi egyéni: 1.
Végh Zsuzsanna, 2. Tóthné Szász
Kinga, 3. Bicsák Bettina és Mógor
Evelin (valamennyien Gejzír-Ka-

nizsa Kft. Varga Trans Pápa-Kani-
zsa Sörgyár SE)

Nõi páros: 1. Bicsák Bettina-
Tóthné Szász Kinga, 2. Végh
Zsuzsanna-Mógor Evelin, 3. Boldi-
zsár Gabriella-Újházi Csilla (vala-
mennyi Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE) és
Szalai Anna-Müller Diána (Hévíz
és Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE)

P.L.

KKaanniizzssaaii fföölléénnnnyyeell
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TANULJON MOST MÉG RÖVIDEBB IDÕ ALATT
a régi OKJ szerint!

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ KÉPZÉSEINK:
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Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu

Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. március 31-ig érvényes

Nagykanizsa és Térsége 
TISZK Nonprofit Kft.
8800  Nagykanizsa, Erdész u. 30. 
Tel.: 93/510-251

Multimédia-fejlesztõ 600 óra
Gépgyártástechnológiai technikus 800 óra
Gázipari mûszaki-biztonsági felülvizsgáló 96 óra
(gázipari gyakorlattal rendelkezõknek)
Mélyfúró technikus 500 óra
ECDL 40 óra / modul

Jelentkezzen MOST!
Érdeklõdni: kovacs.julianna@kanizsatiszk.hu,  tel.: 0620/335-6499

A kivitelezõ feladata bõ egy kilométernyi gravitációs szennyvíz-
csatorna, és ennél valamivel rövidebb, összesen 962 folyóméternyi
szennyvíz nyomóvezeték építése. El kell készíteniük 9 db házi
szennyvíz beemelõ aknát a szükséges nyomóvezetékkel, három át-
emelõt és 47 gravitációs szennyvízbekötést – így összesen 56 ingat-
lan számára nyílik lehetõség a szennyvízcsatorna-hálózatra történõ
rákötésre. 

A teljesítési határidõ a szerzõdés megkötésétõl, tehát február
25-étõl számított 180 nap, ami azt jelenti, hogy Rigyácon a kivite-
lezéssel érintett utcák lakói a nyár végén már részesülhetnek a csa-
tornázás elõnyeibõl. A rigyáci második ütem közel nyolcvanmilli-
óba, egészen pontosan nettó 77.980.000 forintba kerül. A hat hó-
nap alatt a mûszaki átadás-átvételi eljárást sikeresen le kell zárni,
és – így a szerzõdés – „a létesítményt hiba és hiánymentesen át
kell adni”. A kivitelezõ a munkára 24 hónapos jótállást vállalt. 

A csatornafejlesztés Rigyác község közigazgatási területén a Béke
utca egy részét, a Rózsa utcát, a Magyar utcát, a Valéria utca és a Hõ-
sök útjának egy részét érinti. A Rigyác II. ütem megvalósulásával
teljessé válik a Nagykanizsát és még 12 települést érintõ regionális
csatornafejlesztés, amelynek tervezett összköltsége – a szennyvíz-
tisztító-telep folyamatban levõ fejlesztésével együtt – nettó 11,1 mil-
liárd forint. Ebben összesen 62 km nyomóvezeték és 67 km gravitá-
ciós csatorna szerepel – köztük a mostani rigyáci II. ütemben át épü-
lõ csatornaszakaszok is. 

Tóth Nándor a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztárulás
Elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a projekt kereté-
ben a régiós településeken jelenleg a Szabadics Zrt. vezetésé-
vel próbaüzem zajlik, ami 2012. december 8-án indult és hat
hónapig, 2013. június 8-ig tart. A Nagykanizsa városát érintõ
kivitelezés – amelyet a Sade Magyarország Kft. és Euroasz-
falt Kft. Konzorciuma bonyolít le – várhatóan 2013. június
23-án fejezõdik be, ezt követõen kezdõdhet a 6 hónapos pró-
baüzem. 

A projekt keretében megvalósuló Nagykanizsai Szennyvíztelep
rekonstrukciójának kivitelezése júliusban fejezõdhet be, amelyet egy
éves próbaüzem követ.

A Társulás Elnöke ezúton is kéri a lakosság türelmét a belvárosi
rekonstrukciós munkálatok befejezõdéséig.

Nagykanizsai Regionális 
Szennyvíztársulás
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
www.kanizsacsatorna.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Sajtóközlemény 

Folytatódik Rigyác csatornázása
A nyertes kivitelezõnek hat hónap 
áll a rendelkezésére
Nagykanizsa, 2013. február 25.

Még hat hónap, és Rigyác Község szennyvízelvezetési prob-
lémái is megoldódnak a „Nagykanizsa agglomeráció csator-
nahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt
keretében. Lezajlott a rigyáci ún. II. ütem kivitelezõi közbe-
szerzése, amelynek szerzõdését hétfõn írták alá Nagykanizsán a
nyertes ajánlattevõvel, a zalakarosi székhelyû – a csatornázási
program más részein már tapasztalatot szerzett – Szabadics
Közmû- és Mélyépítõ Zrt.-vel; a kivitelezõnek legkésõbb hat
hónap múlva kell átadnia a Rigyácon még hátralévõ
csatornarészeket.
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